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Napotki za izpolnjevanje vprašalnika
Vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti, so na sivem ozadju. Pri vprašanjih, na katera je
potrebno odgovoriti s križcem, bi se morali načelno izogibati dodatnim tekstovnim
komentarjem. Pri posameznih vprašanjih je, na primer zaradi regionalnih ali občinskih
posebnosti, lahko smotrno, da se na vprašanje odgovori fleksibilneje, in ne samo s križcem pri
enem izmed ponujenih možnih odgovorov. Če pa bi se pri izpolnjevanju vprašalnika vseeno
pojavile težave, skušajte čim bolje odgovoriti na vsakokratno vprašanje. Na takšne težave
lahko nato opozorite v rubriki „Prostor za morebitne dodatne opombe“.

Odgovori v vprašalniku bi morali posredovati čim obsežnejši pregled udejanjanja Alpske
konvencije in njenih protokolov.

Formulacija vprašalnika sledi načelno formulacijam Alpske konvencije in njenih protokolov.
Vprašanja, ki se nahajajo v vprašalniku, ne spreminjajo obveznosti, ki za pogodbenice
izhajajo iz Alpske konvencije in njenih protokolov.

Informacije, ki jih pogodbenica, ki izpolnjuje vprašalnik, uvršča med zaupne, je potrebno pri
izpolnjevanju vprašalnika označiti kot takšne.

Vprašanja se nanašajo vedno na pogodbenico, ki izpolnjuje vprašalnik, in na njeno območje
oziroma na alpski prostor na njenem območju. Za alpski prostor se smatra območje
veljavnosti Alpske konvencije v skladu s 1. členom Alpske konvencije.

Pogodbenica, ki izpolnjuje vprašalnik, se v vprašalniku navaja kot „dežela“. Zaradi
poenostavitve smo se odpovedali posebni oznaki za Evropsko skupnost. Oznaka „dežela“
velja za potrebe tega vprašalnika ustrezno tudi za Evropsko skupnost.
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Okrajšave
Uporabljajo se naslednje okrajšave:
AK

Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija)

Protokol Hribovsko
kmetijstvo

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju hribovskega kmetijstva

Protokol Gorski gozd

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju gorskega gozda

Protokol Varstvo tal

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju varstva tal

Protokol Energija

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju energije

Protokol Varstvo narave in
urejanje krajine

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju varstva narave in urejanja krajine

Protokol Urejanje prostora in Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
trajnostni razvoj
področju urejanja prostora in trajnostnega razvoja
Protokol Turizem

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju turizma

Protokol Promet

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na
področju prometa
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Podatki o izvoru in pripravi poročila
Ime pogodbenice

Zvezna republika Nemčija

Navedite nacionalni kontaktni organ:
Ime nacionalnega kontaktnega organa

Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave
in reaktorsko varnost
Referat G II 3
11055 Berlin

Ime in naziv odgovorne osebe

Znanstvena višja svetnica Silvia Reppe

Naslov

D-11055 Berlin
Nemčija

Telefonska številka

+49 1888 305 2374

Številka faksa

+49 1888 305 3338

Elektronski naslov

silvia.reppe@bmu.bund.de

Podpis osebe, odgovorne za oddajo poročila

dr. Hendrik Vygen
vodja oddelka G
vodja nemške delegacije
Datum oddaje poročila
29.08.2005
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Navedite sodelujoče ustanove (npr. nevladne organizacije, teritorialne skupnosti, znanstvene
ustanove).
Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in reaktorsko varnost; Zvezno ministrstvo za
promet, gradbeništvo in stanovanjske zadeve; Zvezno ministrstvo za zaščito potrošnikov,
prehrano in kmetijstvo; Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in delo; Svobodna država
Bavarska (Državno ministrstvo za okolje, zdravje in zaščito potrošnikov; Državno ministrstvo
za notranje zadeve; Državno ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo; Državno ministrstvo za
gospodarstvo, infrastrukturo in promet; Državno ministrstvo za šolstvo in kulturo; Državno
ministrstvo za znanost, raziskave in umetnost; uradi deželne vlade na območju Alpske
konvencije)
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1. del: Splošni del
Opomba: Na vprašanja v Splošnem delu morajo odgovoriti vse pogodbenice Alpske
konvencije.
Navedite pri protokolih, katerih pogodbenica je vaša dežela, datum ratifikacije (oziroma
sprejetja ali odobritve) in datum pričetka veljave ustreznega protokola/ustreznih protokolov v
vaši deželi. (Datum navedite kot v naslednjem primeru: 01. januar 2003)
Ime protokola

Ratifikacija1 dne

Velja od

Protokol Urejanje prostora in trajnostni razvoj

12. julij 2002

19. december 2002

Protokol Varstvo tal

12. julij 2002

19. december 2002

Protokol Varstvo narave in urejanje krajine

12. julij 2002

19. december 2002

Protokol Hribovsko kmetijstvo

12. julij 2002

19. december 2002

Protokol Gorski gozd

12. julij 2002

19. december 2002

Protokol Turizem

12. julij 2002

19. december 2002

Protokol Promet

12. julij 2002

19. december 2002

Protokol Energija

12. julij 2002

19. december 2002

Protokol Reševanje sporov

12. julij 2002

19. december 2002

Če vsi protokoli še niso bili ratificirani2, navedite zakaj in kdaj je mogoče pričakovati
ratifikacijo nadaljnjih protokolov.

1
2

Oziroma sprejetje ali odobritev.
Oziroma sprejeti ali odobreni.
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A. Uvod
1. Kakšen je delež (v %) alpskega prostora v celotni površini vaše dežele?
11.151,58 km2

3,12 %

2. Kakšen je bruto domači proizvod vaše dežele v alpskem prostoru?

34.635
milj. €
(2002)

3. Kakšen je delež (v %) bruto domačega proizvoda v alpskem prostoru vaše
dežele v celotnem bruto domačem proizvodu vaše dežele?
1,64 %

4. Kakšen je pomen Alpske konvencije in njenih protokolov za vašo deželo?
Po začetku veljave Alpske konvencije in njenih protokolov je na voljo enoten, mednarodno
pravno obvezujoč sistem ciljev za celoten alpski prostor. Spodbuja se celovito razmišljanje pri
čezmejnem sodelovanju. Na tej osnovi so se v zadnjih letih okrepili napori, da se z drugimi
pogodbenicami Alpske konvencije sodeluje in intenzivno izmenjujejo izkušnje na različnih
področjih. Poleg tega so pozitivne izkušnje alpskega procesa vodile k temu, da se Nemčija
skupno z drugimi pogodbenicami Alpske konvencije angažira v mednarodnih partnerstvih za
gore v drugih gorskih regijah (Karpati, Kavkaz, osrednja Azija).

5. Ali obstajajo sodne in upravne odločitve, ki se nanašajo na Alpsko konvencijo in protokole,
ki jih je vaša dežela ratificirala (oziroma pravni predpisi, ki uresničujejo obveznosti iz njih)?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, navedite pravna področja, na katerih so sprejeli takšne odločitve, in nekaj
zglednih odločitev.
Obveznosti protokolov se v Nemčiji skoraj v celoti udejanjajo na temelju nacionalnih pravnih
predpisov.
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6. Na kratko opišite, kaj ste do sedaj storili in kaj načrtujete za spodbujanje uresničevanja
ciljev Alpske konvencije in protokolov, ki veljajo v vaši deželi?
(Tukaj lahko poročate tudi o drugih splošnih dejavnostih, ki so povezane z Alpsko konvencijo,
vendar presegajo obveznosti iz Alpske konvencije, ali pa o dejavnostih in programih, ki
spodbujajo uresničevanje ciljev Alpske konvencije zunaj vaše dežele.)
•

Financiranje raziskovalnih projektov kot pomoč Delovni skupini za okoljske cilje in
kazalce v obdobju 1998 do 2004 (618.000 evrov).

•

Delo z javnostjo (priprava brošur o Alpski konvenciji, med drugim „Alpski signali 2“;
serija prireditev „Gorski forum 2004“ v Münchnu). Za leto 2005 so predvidene
nadaljnje prireditve v okviru dela z javnostjo.

•

Finančna podpora aktivnostim omrežja občin „Povezanost v Alpah” in alpskima
mestoma Bad Reichenhall in Sonthofen.

•

Sodelovanje države in dežele Bavarske v različnih projektih programa INTERREG
IIIB, med drugim Via Alpina in DIAMONT (glejte tudi 12. vprašanje 1C).

•

Krepitev sodelovanja z alpskimi deželami na področju alpskih naravnih nevarnosti
(med drugim projekt DIS-ALP in sodelovanje v platformi za naravne nevarnosti).

•

Spodbujanje projektov naravi prijaznega turizma; okoljski sporazumi s športnimi
zvezami; vzpostavitev kolesarskih povezav v Avstrijo.

•

Spodbujanje izgradnje javnega potniškega primestnega prometa, v turističnih središčih
pa predvsem tudi nabave vozil z manjšo emisijo škodljivih snovi.

•

Izvedba čezmejnih projektov varstva narave.

•

Pomoč pri projektih omrežja alpskih zavarovanih območij (2002 do 2006).

•

Spodbujanje dejavnosti za vzpostavitev okoljskega združenja v Alpah.

•

Financiranje projektov v okviru mednarodnega partnerstva za gore z gorskimi regijami
Karpatov, Kavkaza in osrednje Azije skupno z drugimi pogodbenicami.

•

Financiranje nacionalne strokovnjakinje pri Evropski komisiji v Bruslju skupno z
Avstrijo (2003 do 2006)

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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B. Splošne obveznosti iz Alpske konvencije
I. 2. odst. 2. člena črka a AK – Splošne obveznosti na področju prebivalstva
in kulture
2. odst. 2. člena črka a AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, ki so navedeni v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih:
a) Prebivalstvo in kultura – s ciljem spoštovanja, ohranjanja in podpiranja kulturne in
družbene samobitnosti avtohtonega prebivalstva ter zagotavljanja njegove življenjske
osnove, še posebno poselitve in gospodarskega razvoja, ki sta znosna okolju ter
pospeševanja medsebojnega razumevanja in partnerskega vedenja med alpskim in
zunajalpskim prebivalstvom“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka a AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
V ustreznih učnih načrtih v šolah v Svobodni državi Bavarski so “zasidrani” cilji, navedeni v
Alpski konvenciji, obstajajo pa tudi prečne povezave s temi cilji. Za učitelje vseh vrst šol
obstajajo možnosti za udejanjanje posebnosti Alpske konvencije pri pouku.
· Bavarski zakon o varstvu spomenikov: Zakon o varstvu spomenikov ni bil sprejet posebej pri
udejanjanju Alpske konvencije, koristi pa vseeno varstvu kulturnih vrednot alpskega
prebivalstva.
· Sicer pa na področju kulture niso potrebni nobeni posebni pravni predpisi za udejanjanje ciljev
Alpske konvencije. Tukaj so odločilni predvsem prispevki k ohranitvi že obstoječih tradicij ter
spodbujanje ustreznih projektov in dogovorov alpskih regij. To poteka v okviru veljavnih
pravnih predpisov. Zato za udejanjanje ciljev 2. odst. 2. člena črka A Alpske konvencije niso
potrebni posebni novi pravni predpisi in v interesu čim večje državne deregulacije in
debirokratizacije tudi niso zaželeni.

2. Kakšne ukrepe ste sprejeli za spoštovanje, ohranitev in/ali spodbujanje kulturne in družbene
samobitnosti stalnega prebivalstva v Alpah?
Največji del ukrepov za spodbujanje kulturne in družbene samobitnosti stalnega prebivalstva se
sprejema na občinski ravni v okviru negovanja domovinskih tradicij.
Poleg tega obstaja tudi v okrožjih cela vrsta projektov v povezavi z Alpsko konvencijo. Kot
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primer pa naj navedemo naslednje projekte:
•

Sodelovanje v okviru evroregij na področju kulture.

•

Tegernseejska izjava (Dogovor med sosednjimi deželnimi okrožji Bad TölzWolfratshausen in Miesbach ter okrajnim glavarstvom Schwarz na Tirolskem o
sodelovanju tudi na področju kulture).

•

Članstvo in spodbujanje tradicionalnih društev (na primer v društvih „Muzej kmečkih
hiš Amerang“; „Glasbeno poletje med rekama Inn in Salzach“ za podpiranje skladateljev
bavarsko-avstrijskega alpskega prostora; regionalne domovinske in folklorne zveze,
folklorne skupine, glasbene šole, glasbena zveza Zgornje/Spodnje Bavarske in društvo za
bavarski jezik in narečja).

Primeri ukrepov deželnih okrožij:
•

Domoznanska tekmovanja za osnovne in meščanske šole, realke in gimnazije.

•

Imenovanje okrožnih etnokuratorjev in negovalcev ljudske glasbe.

•

Hramba in skrb za strokovno knjižnico regionalne zgodovine in zgodovine alpinizma v
deželnem okrožju.

•

Obsežna zbirka zgodovinskih gravur in dopisnic v zvezi z regijo in regionalno kulturo.

•

Kulturne nagrade in nagrade za pospeševanje kulture.

Subvencioniranje projektov, kot so:
•

Filmski festival Oberstdorf – Kleinwalsertal (vsaki dve leti, predvajanje zgodovinskih
filmov o gorskem svetu).

•

Znanstveni seminar. „Zgodovinska solna pot od Tirolske skozi Allgäu do Bodenskega
jezera«.

•

»Allgäu – Außerfern – Kleinwalsertal – Bregenški gozd – leksikon Evroregije Via
Salina“

•

INTERREG III B za območje Alp: VIA CLAUDIA AUGUSTA – regionalni razvoj
vzdolž “zgodovinskih poti“; v Nemčiji od Donauwörtha po rekah.

3. Kakšne ukrepe ste sprejeli za zagotavljanje eksistenčnih osnov stalnega prebivalstva v Alpah,
predvsem za okoljsko sprejemljivo poseljevanje in gospodarski razvoj?
Sem sodijo predvsem pomembni ukrepi na področju prostorskega načrtovanja in trajnostnega
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razvoja (glejte v 1B II in 2A) ter regionalnega pospeševanja gospodarstva (glejte 1B IX in 2F).
Poleg tega navajamo tudi naslednje:
•

finančne spodbude države, okrožij in občin za hribovsko kmetijstvo

•

priprava strokovnih mnenj o okolju prijaznem turizmu in ustreznih subvencij

•

opredelitev južnega dela deželnega okrožja Berchtesgaden podeželje kot biosferni
rezervat

•

zaščitni ukrepi za naselja, obrtno dejavnost in infrastrukturo pred alpskimi naravnimi
nevarnostmi

•

informiranje prebivalstva o naravnih nevarnostih (med drugim prek »Informacijske
službe za alpske naravne nevarnosti - IAN«, www.bayern.de/LFW/ian/welcome.htm in
»Informacijske službe za območja na Bavarskem, ki so ogrožena zaradi poplav – IÜG«,
www.bayern.de/LFW/iug)

•

izkazovanje poplavnih območij, opozarjanje na ogrožena območja

4. Kakšne ukrepe ste sprejeli za spodbujanje medsebojnega razumevanja in partnerskega odnosa
med alpskim in zunajalpskim prebivalstvom?
Udejanjanje in spodbujanje izmenjave učencev, šolskih partnerstev, sodelovanja v okviru
izobraževalnih programov Evropske unije. V šolskem letu 2003/2004 npr. več kot 560 šolskih
partnerstev oziroma stikov med šolami, ki se nahajajo na območju Alpske konvencije.
Obravnava problemov Alp v učnih načrtih.
Prireditve turističnih zvez.
Brošure itd. združenj, ki naj bi krepile razumevanje turistov za naravo in življenjske razmere.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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II. 2. odst. 2. člena črka b AK – Splošne obveznosti na področju urejanja
prostora in trajnostnega razvoja
2. odst. 2. člena črka b AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
b) Prostorsko načrtovanje – s ciljem zagotavljanja varčne in preudarne rabe ter zdravega
usklajenega razvoja celostnega prostora. Pri tem se posebej upošteva nevarnosti naravnih
katastrof, preprečuje preveliko ali premajhno rabo ter ohranja oziroma obnavlja naravne
življenjske prostore. Zato sta potrebni celovita spoznava in ocena potreb po rabi,
daljnovidno integralno načrtovanje in določitev iz tega izhajajočih ukrepov“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka b AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
•

Zvezni zakon o urejanju prostora,

•

Bavarski zakon o prostorskem načrtovanju,

•

Program prostorskega razvoja Bavarske,

•

Regionalni načrti 16, 17, 18,

•

Priporočila Nemško-avstrijske komisije za urejanje prostora v zvezi s čezmejnim
usklajevanjem občin / generalni gradbeni načrti v območjih blizu skupne državne meje.

2. Ali se določitve za trajnostni razvoj in vzdržno prostorsko planiranje za povezana območja
opredeljujejo z načrti in/ali programi prostorskega planiranja oziroma trajnostnega razvoja?
Da

X

Ne

Če je odgovor ne, navedite kako drugače? Če je odgovor da, navedite primere.
•

Program prostorskega razvoja;

•

Regionalni načrt 18, ki zadeva čezmejni vpliv glavnega centra Salzburg;
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3. Ali vsebujejo načrti in/ali programi prostorskega planiranja ali drugi ukrepi, Da
sprejeti za varčno in racionalno rabo in zdrav usklajen razvoj celotnega prostora,
predvsem naslednje?
Podrobno razčiščevanje in presojo zahtevkov v zvezi z rabo

X

Daljnovidno integralno planiranje

X

Usklajevanje ukrepov, ki sledijo iz tega

X

Ne

Če je odgovor da, kako se vključujejo ti vidiki?
V okviru natančnih opredelitev območja se v regionalnih načrtih med seboj usklajujejo zahteve
po rabi. To je osnova za integralno načrtovanje na regionalni ravni.
Posamezni ukrepi in projekti se usklajujejo s prostorskoplanskimi ocenami vsakega posameznega
primera v postopkih urejanja prostora.

4. Ali se v mejnem območju prostorsko planiranje usklajuje z drugimi pogodbenicami?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, v kateri fazi planiranja in na kateri državni ravni?
Usklajevanje v okviru priprave programov in načrtov v postopku zaslišanja.
-

Bavarski program prostorskega razvoja = deželna raven

-

Regionalni načrti

= regionalna raven

Na ravni evroregij prostovoljno usklajevanje, delno tudi na ravni občin.

5. Ali obstajajo posebni programi v alpskem prostoru, ki koristijo varstvu pred naravnimi
nesrečami, predvsem pred visokimi vodami, padanjem kamenja, plazovi in usadi?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kateri?
Rekreacijska krajina Alpe (=načrt za Alpe) kot del programa prostorskega razvoja, B V 1.8.2;
•

Program sanacije varovalnega gozda v Alpah;

•

Zasnova “Trajnostno varstvo pred visokimi vodami na Bavarskem” (vklj. z regulacijo
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hudournikov);
•

Projekt GEORISK – opazovanje za zgodnje prepoznavanje nevarnosti;

•

„Informacijski sistem o naravnih nevarnostih v Alpah” (IAN);

•

Projekti za čezmejno zaščito pred visokimi vodami na reki Saalach;

K temu glejte tudi Del 2B, 24.-28. vprašanje in 2E, 6.-9. oziroma 22. vprašanje.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
Program INTERREG IIIB za območje Alp, 1. prioriteta “Spodbujanje konkurenčnosti
življenjskega in gospodarskega prostora Alpe v njegovi evropski povezanosti”. Kot primer
navajamo projekte
•

QUALIMA: “Quality of Life improvement by supporting public and private services in the
rural areas of the Alps”;

•

LEXALP “Legal Language Harmonisation System for Environment and Spatial Planning
in the Multilingual Alps”;

•

MARS “Monitoring the Alpine Regions’ Sustainability”;

Izpolnjevanju ciljev koristi tudi sodelovanje v okviru projektov programa INTERREG IIIB za
območje Alp.
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III. 2. odst. 2. člena črka c AK – Splošne obveznosti na področju varstva
zraka
2. odst. 2. člena črka c AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
c) Ohranjanje čistega zraka – s ciljem drastičnega zmanjšanja emisij škodljivih snovi in
obremenitev z njimi v alpskem okolju ter njihovega vnašanja od zunaj do mere, ki ni
škodljiva za ljudi, živali in rastline“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka c AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
•

Tehnično navodilo za varstvo zraka z mejnimi vrednostmi za emisije iz objektov in
naprav;

•

Mejne vrednosti za emisije iz vozil;

•

Uredba o velikih kuriščih (13. Zvezna uredba o varstvu pred imisijami) , Uredba o
majhnih kuriščih (1. Zvezna uredba o varstvu pred imisijami);

•

Državni in bavarski programi za varstvo klime;

•

Okoljska davčna reforma;

•

Omejitev vsebnosti topil v proizvodih (31. Zvezna uredba o varstvu pred imisijami);

•

Uredba o barvah in lakih, ki vsebujejo topila z dne 16.12.04;

•

Znižanje izgub pri distribuciji pogonskih goriv (20. in 21. Zvezna uredba o varstvu pred
imisijami);

•

Udejanjanje programa “trajnostno kmetijstvo”;

•

Zakon za prednostno obravnavo obnovljivih virov energije (Zakon o obnovljivih virih
energije);

•

Uvedba cestnine za tovornjake;

2. Ali ste sprejeli posebne ukrepe za znižanje emisij škodljivih snovi in obremenitev z njimi v
alpskem prostoru na mero, ki ni škodljiva za ljudi, živali in rastline?
Da

Ne

X
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Če je odgovor da, katere?
Opomba:
Razlog za obremenitve v (prostorsko ozkem) nemškem alpskem prostoru so v glavnem obsežni
naravni transporti škodljivih snovi.
Predpisi, navedeni v 1. vprašanju, se uporabljajo tudi v alpskem prostoru, npr. sanacija
opuščenih naprav.

3. Ali ste sprejeli posebne ukrepe za zmanjšanje transporta škodljivih snovi od zunaj na mero, ki
ni škodljiva za ljudi, živali in rastline?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Glejte 1. vprašanje.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
Izpolnjevanju ciljev koristi tudi sodelovanje pri projektih programa INTERREG IIIB za območje
Alp.
Projekti programa INTERREG IIIB:
•

ALPNAP – Nadzor ter zmanjšanje hrupa in obremenitev zaradi hrupa iz prometa vzdolž
glavnih prometnih poti v Alpah.

•

MONARPOP – Raziskovanje kratko- in dolgoročne distribucije visoko strupenih, težko
razgradljivih organskih substanc s pomočjo aktivnih in pasivnih zbiralcev.

•

VIA NOVA: “Healthy Mobility and Intelligent Intermodality in Alpine Areas“.

Poleg tega je bil izdelan in udejanjen „Nacionalni program Zvezne republike Nemčije v skladu s
6. členom Direktive 2001/81/ES z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za
nekatera onesnaževala zraka”.
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IV. 2. odst. 2. člena črka d AK – Splošne obveznosti na področju varstva tal
2. odst. 2. člena črka d AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
d) Varstvo tal – s ciljem zmanjševanja kvantitativnega in kvalitativnega poškodovanja tal,
še posebno z uporabo za tla neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov,
varčnim ravnanjem z zemljiščem in tlemi, zajezitvijo erozije kot tudi z omejitvijo zaprtja
tal,“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka d AK. Če ni
ustreznih pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v
celoti, pojasnite, zakaj ne.
Zvezni zakon o varstvu tal, Uredba o varstvu tal, Gradbeni zakonik, Zvezni zakon o varstvu
narave, Zvezni zakon o gozdovih, Zakon o presoji vplivov na okolje, Bavarski zakon o
varstvu narave, Bavarski zakon o varstvu tal, Zakon o gnojilih, Uredba o gošči iz čistilnih
naprav, Bavarski zakon o gozdovih, Kmetijska reforma Evropske unije.

2. Ali spodbujate varčno ravnanje s tlemi?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Glejte tudi odgovor k 8. vprašanju v 2B.
V nacionalni strategiji trajnostnega razvoja zvezne vlade (2002) se spodbujajo v celotni državi
ukrepi s težiščem na „zmanjšanju porabe prostora“, ki so dokumentirani v Poročilu o napredku
2004, katerih cilj je varčno ravnanje s prostorom.

3. Ali omejujete trajno izgubo tal zaradi prometnih površin in stavbnih objektov?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Omejitev trajne izgube tal v skladu s členom 1a in 179 Gradbenega zakonika oziroma 5.
členom Zveznega zakona o varstvu tal.
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Glejte v 2.

4. Ali spodbujate uporabo kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov, ki ne
obremenjujejo tal?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
V okviru Bavarskega programa kulturne krajine.
Finančna podpora:
•

tlem prijaznemu spravljanju lesa v varovalnem gozdu;

•

naravnemu pomlajevanju gozda;

•

gradnji gozdnih cest;

•

uporabi listovcev pri ponovnem pogozdovanju;

5. Ali sprejemate ukrepe za zajezitev erozije?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Glejte 24.-28. vprašanje, odstavek 2B.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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V. 2. odst. 2. člena črka e AK – Splošne obveznosti na področju vodnega
gospodarstva
2. odst. 2. člena črka e AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
e) Vodno gospodarstvo – s ciljem ohranjanja ali obnove zdravih vodnih sistemov, še
posebno z ohranjanjem čistoče vodovja, sonaravno gradnjo hidroelektrarn in s takim
izkoriščanjem vodne sile, ki v enaki meri upošteva interese ohranjanja avtohtonega
prebivalstva in ohranjanja okolja“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka e AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Okvirna direktiva o vodah, Zakon o vodnem režimu, Bavarski zakon o vodah, Uredba o
podtalnicah, Uredba o odpadnih vodah, Uredba o pristojbinah za odpadne vode, Uredba o
samonadzoru.

2. Ali sprejemate primerne ukrepe za ohranitev čistoče voda, vključno z ukrepi za odvajanje
odpadnih voda na celotnem območju?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Zakonska obveznost občin za odstranjevanje odpadnih voda; subvencije Svobodne države
Bavarske za gradnjo naprav za odstranjevanje odpadnih voda;
Občinske zasnove za odstranjevanje odpadnih voda;
Pri posamičnih posestvih, zaselkih itd. – če občina ne odstranjuje – zakonska obveznost občanov
za odstranjevanje odpadnih voda (majhne čistilne naprave); subvencije Svobodne države
Bavarske za dodatno opremljanje takšnih naprav z biološkim čiščenjem.
Minimalne zahteve v skladu s stanjem tehnike za izpuščanje odpadnih voda;
Samonadzor in državni nadzor naprav za odstranjevanje in izpuščanje odpadnih voda v vode;
Pristojbina za odpadne vode;
Ukrepi renaturacije voda, reguliranje rezidualne vode in reguliranje pretočnosti voda pri
elektrarnah;
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Program za obrežni pas ob vodah;

3. Obstajajo predpisi, ali sprejemate posebne ukrepe za zavarovanje izvirov pitne vode?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kateri oziroma katere?
Program prostorskega razvoja, Zakon o vodnem režimu, Bavarski zakon o vodah;
Opredelitev vodovarstvenih območij, nadzor s strani upravljalcev in državni nadzor;
Opredelitev rezerviranih območij in rezervatov za zagotovitev javne oskrbe z vodo v regionalnih
načrtih;

4. Ali izvaja vaša dežela sonaravne vodogradbene ukrepe?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Udejanjanje razvojnih načrtov za vode, renaturacija voda, upoštevanje okoljskih vidikov pri
zaščitnih ukrepih, gradnja ribjih stez;

5. Ali upoštevate interese stalnega prebivalstva v postopkih odločanja?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Javno načrtovanje z zgodnjim vključevanjem občanov, sodelovanje v okviru postopkov
dovoljevanja;

6. Ali obstajajo predpisi in stimulacije za okolju prijazno rabo vodne energije?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kateri oziroma kakšne?
Smernice za rezidualne vode pri obstoječih derivacijskih elektrarnah do 500 kW instalirane
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moči, Zakon o dajanju prednosti obnovljivim virom energije (Zakon o obnovljivih virih
energije);

Prostor za morebitne dodatne opombe:
Izpolnjevanju ciljev koristi tudi sodelovanje v okviru projektov programa INTERREG IIIB za
območje Alp.
Projekt programa INTERREG IIIB:
•

RIVER BASIN AGENDA – Agenda porečja. Projekt o celostnem „upravljanju porečja“,
ki naj bi povezal predvsem vodovarstveno-gospodarske, prostorskoplanske in okoljske
zahteve.
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VI. 2. odst. 2. člena črka f AK – Splošne obveznosti na področju varstva
narave in urejanja krajine
2. odst. 2. člena črka f AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
f) Varstvo narave in krajinska nega – s ciljem takega varovanja in negovanja, po potrebi pa
tudi obnavljanja narave in krajine, ki naj trajno zagotavlja sposobnost delovanja
ekosistemov, ohranja živalstvo in rastlinstvo, vključno z njunim življenjskim okoljem,
sposobnost obnavljanja in trajnega ustvarjanja naravnih dobrin ter različnost, svojevrstnost
in lepoto narave in krajine v njuni celoti“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka f AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti, pojasnite,
zakaj ne.
V glavnem:
Zvezni zakon o varstvu narave;
Bavarski zakon o varstvu narave;
Bavarski zakon o vodah;
Uredba o alpskem in narodnem parku Berchtesgaden;
Uredba za zavarovanje naravovarstvenih območij, območij zavarovane krajine, sestavnih delov
krajine in naravnih spomenikov;

2. Katere izmed naslednjih, samo kot primer navedenih, ukrepov ste sprejeli za zavarovanje
narave in krajine? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Ponovna vzpostavitev posebnih naravnih in sonaravnih strukturnih prvin krajine, X
biotopov, ekosistemov in tradicionalnih kulturnih krajin, kolikor je to mogoče
Načrtna uporaba subvencijskih in spodbujevalnih ukrepov za kmetijstvo in gozdarstvo X
ter druge uporabnike tal
Vzpostavljanje območij, v katerih imata varstvo narave in krajine prednost pred drugimi X
dobrinami
Povezovanje življenjskih prostorov

X

Drugi

X
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Navedite podrobnosti sprejetih ukrepov.
Ureditev narodnega parka “Berchtesgaden” (1978) in opredelitev naravovarstvenih območij na
območju veljavnosti Alpske konvencije – skupno 100 s skupno površino okoli 127.000 ha (Stanje
1.6.2005; ustreza 11,5% deležu območja Alpske konvencije);
Bavarsko naravno omrežje: deželno biotopsko združenje s trenutno več kot 340 izvedbenimi
projekti, praviloma na ravni deželnih okrožij;
Programi pomoči za različne vrste: živali, ki gnezdijo na travnikih, bela štorklja, planinski orel,
rdeči apolon;
Program renaturacije barij: renaturacija logov ob vodah; vzpostavitev prvotnega stanja mrtvih
rokavov; renaturacija hudournikov;
Subvencijski programi: program pogodbenega varstva narave, direktive o urejanju krajine in
naravnih parkov, program pogodbenega varstva narave za gozdove, program kulturne krajine;
Usmerjevalni ukrepi, kot je “Okolju prijazno alpinistično smučanje”.
Financiranje študije: “Čezmejno okoljsko združenje – omrežje zavarovanih območij v Alpah
(Alpski signali 3)”.

3. Katere izmed naslednjih, samo kot primer navedenih, ukrepov ste sprejeli za ohranitev
živalskega in rastlinskega sveta, vključno z njunimi habitati? (Naredite križec pri ustreznem
odgovoru.)
Sprejetje določil, ki predvidevajo presojo ukrepov in projektov, ki lahko pomembno ali X
trajnostno škodujejo življenjskim prostorom za živali in rastline.
Prepovedi ali predpisi za preprečevanje obremenitev in škodljivih vplivov na življenjske X
prostore za živali in rastline
Ustanavljanje narodnih parkov in/ali drugih zavarovanih območij

X

Določitev varstvenih območij in območij miru, v katerih imajo prosto živeče živalske in X
rastlinske vrste prednost pred drugimi interesi
Renaturacija prizadetih življenjskih prostorov

X

Prepoved odvzema zaščitenih prosto živečih živali in rastlin in trgovina z njimi

X

Ponovno naseljevanje domorodnih vrst

X

Prepoved naseljevanja za živali in rastline na območja, kjer se že dalj časa niso X
pojavljale
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Presoja tveganja pri vnašanju z genetsko tehniko spremenjenih organizmov v okolje

X

Drugi
Navedite podrobnosti sprejetih ukrepov.
Udejanjanje Direktive Evropske unije o flori, favni in habitatu ter ohranjanju prosto živečih vrst
ptic, kot tudi mednarodni sporazumi o varstvu vrst v Zveznem zakonu o varstvu narave in
Bavarskem zakonu o varstvu narave.
Narodni parki in naravovarstvena območja zaobsegajo okoli 127.000 ha, kar ustreza 11,5%
deležu površine v območju Alpske konvencije. Narodni park “Berchtesgaden“ zaobsega ozemlje
20.808 ha. 66,6 % je opredeljenih kot jedro narodnega parka. 184 območij zavarovane krajine
zaobsega 192.000 ha oziroma 17,2% površine območja Alpske konvencije.
Program za renaturacijo barij;
Subvencioniranje renaturacije voda s strani vodnogospodarske uprave;
Ponovno naseljevanje rečnega raka;
Ni aktivnega naseljevanja domačih vrst;
Ureditev prepovedi dostopa v skladu z Bavarskim zakonom o varstvu narave, V. odstavek ali 26.
člen;
Vodopravna ureditev splošne uporabe, npr. za potapljače, soteskanje;
Cone miru na jezeru Chiemsee (Uredba z dne 14.3.2005);
Zakon o genski tehniki, s katerim se udejanjajo evropski pravni predpisi o genski tehniki,
predvideva presoje tveganja, ki upoštevajo tudi okoljske in naravovarstvene vidike.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
Izpolnjevanju ciljev koristi tudi sodelovanje v okviru projektov programa INTERREG IIIB za
območje Alp.
Program INTERREG IIIB za območje Alp. Kot primer navajamo projekte:
•

HABITALP se ukvarja z raznovrstnostjo alpskih življenjskih prostorov in njegov cilj je
nadzor dolgoročnih sprememb okolja v teh življenjskih prostorih. To poteka s pomočjo
barvnih infrardečih zračnih posnetkov (CIR). Pri tem je posebno težišče na dolgoročnem
nadzorovanju (opazovanju) na zračnem posnetku prepoznavnih površin NATURE 2000,
kar je pomembna zahteva Direktive Evropske unije o habitatu.

•

Cilj projekta LIVING SPACE NETWORK (omrežje življenjskega prostora) je
obrazložitev obstoječih dejavnosti partnerskih dežel v zvezi s povezovanjem življenjskih
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prostorov v omrežje s pripravo “čezmejne strategije povezovanja v omrežje”, izhajajoč iz
obstoječih zavarovanih območij in ogroženih življenjskih prostorov; razvijanje pilotnih
projektov s težišči “čezmejne alpske tekoče vode” in “varstvo čezmejnih pojavov
netopirjev v Alpah”, da bi prikazali ukrepe konkretnega povezovanja.
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VII. 2. odst. 2. člena črka g AK – Splošne obveznosti na področju
hribovskega kmetijstva
2. odst. 2. člena se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
g) Gorsko kmetijstvo – s ciljem ohranjanja in pospeševanja gospodarjenja tradicionalnih
kulturnih krajin ter kraju primernega in okolju znosnega kmetijstva v splošnem interesu. Pri
tem upošteva otežene gospodarske pogoje v alpskem svetu“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka g AK. Če ni
ustreznih pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v
celoti, pojasnite, zakaj ne.
Bavarski program kulturne krajine, Bavarski zakon o varstvu narave, Zvezni program
„ekološko poljedelstvo“, Zvezni zakon o varstvu narave, Zvezni zakon o varstvu tal.

2. Kakšne ukrepe sprejemate za ohranitev tradicionalnih kulturnih krajin?
Spodbujanje stalnega in nestalnega planšarstva na alpskih planinah v okviru Bavarskega
programa kulturne krajine ter s kompenzacijskim dodatkom.
Glejte tudi 2D, 5.-9. vprašanje.

3. Katere izmed naslednjih, samo kot primer navedenih, ukrepov sprejemate za ohranitev
kmetijstva, ki je primerno kraju in sprejemljivo za okolje, ob upoštevanju oteženih pogojev
proizvodnje? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Pomoč kmetijam, ki zagotavljajo minimalno kmetijsko dejavnost v ekstremnih legah

X

Spodbujanje kraju primerne živinoreje na razpoložljivih površinah

X

Spodbujanje tradicionalne živinoreje in tradicionalne raznovrstnosti značilnih pasem

X

Spodbujanje in pomoč pri ohranitvi raznovrstnosti kulturnih rastlin

X

Pomoč pri trženju tipičnih proizvodov hribovskega kmetijstva ter zavarovanju X
kakovosti in tipičnih lastnosti teh proizvodov
Spodbujanje ustvarjanja in razvijanja dodatnih virov zaslužka na območjih, kjer je to X
potrebno za ohranitev tradicionalnega kmetijstva
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Zagotavljanje potrebnih storitvenih dejavnosti za premagovanje neugodnih razmer v X
hribovskih območjih
Drugi
Navedite podrobnosti sprejetih ukrepov.
Glejte k temu 2B, 5., 7., 10., 12., 15., 16., 17. in 22. vprašanje.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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VIII. 2. odst. 2. člena črka h AK – Splošne obveznosti na področju gorskega
gozda
2. odst. 2. člena črka h AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
h) Gorski gozd – s ciljem ohranjanja, krepitve in obnavljanja gozdnih funkcij, še posebno
varovalnih funkcij z izboljšanjem odpornosti gozdnih ekosistemov, zlasti s sonaravnim
gozdnim gospodarjenjem in preprečevanjem gozdu škodljive rabe. Pri tem se upošteva
otežene gospodarske pogoje v alpskem svetu“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka h AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Zvezni zakon o gozdovih;
Bavarski zakon o gozdovih;
Zvezni zakon o varstvu tal;
Zvezni lovski zakon;
Bavarski lovski zakon;
Bavarski zakon o varstvu narave;
Bavarski subvencijski program za gojenje gozdov;

2. Katere izmed naslednjih, samo kot primer navedenih, ukrepov sprejemate za izboljšanje
odpornosti gozdnih ekosistemov s sonaravnim gospodarjenjem z gozdom? (Naredite križec pri
ustreznem odgovoru.)
Izvajanje postopkov naravnega pomlajevanja gozdov

X

Uvajanje/ohranitev dobro strukturane stopničaste zgradbe sestojev z rastišču X
primernimi drevesnimi vrstami
Dajanje prednosti varovalni funkciji

X

Izvajanje projektov za nego in izboljšanje varovalnih gozdov

X

Določanje naravnih gozdnih rezervatov

X

Drugi
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Navedite podrobnosti sprejetih ukrepov.
Glejte Del 2.

3. Ali ste sprejeli ukrepe za preprečevanje gozdu škodljive rabe ob upoštevanju oteženih
pogojev gospodarjenja v alpskem prostoru?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
•

Načrti ter ukrepi za omejitev staleža parkljaste divjadi na mero, ki omogoča naravno
pomlajevanje lokaciji primernih gorskih gozdov brez posebih varovalnih ukrepov;

•

Pomoč pri prostovoljnem opuščanju pašništva;

•

Usmerjanje rekreacijskega prometa;

•

Subvencioniranje prometne infrastrukture v skladu s potrebami;

•

Kartiranje funkcij v gorskem gozdu s strani države;

•

Priprava integralnih zasnov za varovalne gozdove v Alpah s projektom »Naravni
potenciali hribovskih območij v Alpah – nab«;

•

Preverba trenutne politike varovanja gorskih gozdov in aktualnih posegov s projektom
»Network-Mountain-Forest«;

Prostor za morebitne dodatne opombe:

Izpolnjevanju ciljev koristi tudi sodelovanje v okviru projektov programa INTERREG IIIB za
območje Alp.
Projekt programa INTERREG IIIB
•

KnowForAlp: Knowledge Network Forestry in the Alpine Space.
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IX. 2. odst. 2. člena črka i AK – Splošne obveznosti na področju turizma in
prostega časa
2. odst. 2. člena črka i AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
i) Turizem in prosti čas – s ciljem usklajevanja turističnih in sprostitvenih dejavnosti z
ekološkimi in socialnimi zahtevami, z omejevanjem takšnih, ki škodijo okolju ter še
posebno z določanjem območij miru“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka i AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Program prostorskega razvoja Bavarske B III 1.1 + 1.2; B V 1.8;
Bavarski regionalni subvencijski program za obrtno gospodarstvo;
Subvencijski program za obrtno turistično gospodarstvo;
Zvezni zakon o varstvu narave;
Bavarski zakon o varstvu narave;
Zvezni zakon o varstvu tal;
Bavarski zakon o vodah;
Bavarski okoljski znak za gostinstvo;
Bavarski subvencijski program za ustvarjanje dodatnih virov zaslužka v podeželskem prostoru;

2. Katere izmed naslednjih, samo kot primer navedenih, ukrepov ste sprejeli za omejitev okolju
škodljivih dejavnosti? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Omejevanje individualnega prometa z motornimi vozili

X

Omejevanje spreminjanja terena pri urejanju in vzdrževanju smučarskih prog

X

Prepoved motoriziranih športov
Omejitev motoriziranih športov na določena območja

X

Prepoved izkrcanja iz zrakoplovov v športne namene zunaj letališč
Omejitev izkrcanja iz zrakoplovov v športne namene zunaj letališč

X
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Spodbujanje pobud za izboljševanje dostopnosti turističnih krajev in središč z javnimi X
prevoznimi sredstvi za turiste
Drugi
Navedite podrobnosti sprejetih ukrepov.
Dovoljenje za izkrcanje izdaja v skladu s 25. členom Letalskega zakona pooblaščenec, nemška
športna padalska zveza, če obstaja med drugim privolitev lokalnega naravovarstvenega organa.
To se izvaja restriktivno in samo kot izjema (samo okoli 1,5% vseh v Nemčiji izdanih
dovoljenj).

3. Ali upoštevate pri razvoju turističnih in prostočasnih dejavnosti socialne zahteve?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Program prostorskega razvoja B III 1.1 + 1.2;

4. Ali ste območja miru, na katerih se odpovedujejo turističnim dejavnostim, določali po
okoljskih vidikih?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite kriterije za njihovo določanje ter velikost in lego teh območij miru.
Načrt za Alpe, Program prostorskega razvoja B V1.8;
Opredelitev območij različnih rab;
Kriteriji: varstvo narave, urejanje krajine, naravne nevarnosti, možnosti prometne povezanosti;
Velikost bavarskega alpskega prostora v skladu s Programom prostorskega razvoja: 5.500 km2.
Cona C: 43 % (območja miru);
Poleg tega območja miru ob jezeru Chiemsee (v regionalnem načrtu);

Prostor za morebitne dodatne opombe:
Izpolnjevanju ciljev koristi tudi sodelovanje v okviru projektov programa INTERREG IIIB za
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območje Alp.
Program INTERREG IIIB za območje Alp. Kot primer navajamo naslednje projekte:
•

VIA ALPINA & VIA ADVENTURE: Via Alpina Development Venture - čezalpska
pohodniška pot.

•

ALPS MOBILITY; Pilotni projekt za okolju prijazno logistiko potovanj, povezano z
elektronskimi sistemi rezervacij in informacij v alpskih turističnih regijah.

•

Alpshealthcomp: Strengthening the Competitiveness of the Alps as a Sustainable Health
and Wellness Competence Destination.

•

MOBILALP: Alpine Mobility Management.
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X. 2. odst. 2. člena črka j AK – Splošne obveznosti na področju prometa
2. odst. 2. člena črka j AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
j) Promet – s ciljem zmanjševanja obremenitve in nevarnosti v prometu čez Alpe in znotraj
njih do mere, ki je znosna človeku, živalim, rastlinam ter njihovim življenjskim prostorom.
To se med drugim doseže s povečano prestavitvijo prometa na železnico ter z ustvarjanjem
primernih infrastruktur in trgu prilagojenih spodbud brez narodnostne diskriminacije“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka j AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Nacionalna trajnostna strategija;
Program prostorskega razvoja Bavarske;
Zvezni načrt prometnih poti;
Zakon o presoji vplivov na okolje (PVO);
Občinski zakon o financiranju prometa;
Zvezni zakon o varstvu narave;
Pilotni projekt “Zdraviliški in turistični kraji brez avtomobilov“ (Bavarska);

•

8. člen (1) in (2) Zveznega zakona o gradnji železniških prog v povezavi z načrtom
potreb po železniških tirih in načrtom železniškega primestnega prometa Bavarske.

•

Subvencioniranje gradnje terminalov kombiniranega prometa Delniške družbe nemških
železnic v okviru Zakona o gradnji železniških prog.

•

Subvencioniranje gradnje terminalov kombiniranega prometa zasebnih investitorjev v
skladu z Direktivo o subvencioniranju pretovornih naprav in objektov kombiniranega
prometa.

•

Direktiva o subvencioniranju novih vrst prometa v kombiniranem prometu po železnici
in vodnih poteh.

•

Subvencioniranje centrov tovornega prometa in pilotnih projektov železniškega
tovornega prometa v skladu z bavarskim proračunom.

•

Direktiva o subvencioniranju novogradenj in širitve ter reaktiviranja zasebnih tirnih
priključkov (Direktiva o subvencioniranju tirnih priključkov).
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•

Zakon o pobiranju pristojbin za uporabo zveznih avtocest s težkimi tovornimi vozili v
povezavi z Uredbo o določitvi višine cestnine za težka tovorna vozila, Uredbo o
pobiranju, dokazu o plačilu v skladu s predpisi in nadomestitvi cestnine.

2. Ali si prizadevate za ukrepe, da bi obremenitve in tveganja na področju znotrajalpskega in
čezalpskega prometa zadržali na nizki ravni ali jih znižali?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, za kakšne?
- Projekt „München-Verona v 6 urah« (železnica);
- Projekt AlpFRail;
- Akcijski načrt »Brenner 2005« (Zasnova rešitve za povečanje čezalpskega kombiniranega
prometa prek Brennerja, ki so ga sporazumno odobrili ministri za promet Italije, Avstrije in
Nemčije).

3. Ali sprejemate ukrepe za znižanje emisij iz prometa v alpskem prostoru?
Da

X (delno)

Ne

Če je odgovor da, kakšne? Opozorite tudi na obstoječe analize primerov, ki omogočajo izjave o
kakovosti.
Uvedba avtobusov in vozil na zemeljski plin oziroma vozil z drugimi pogoni z malo škodljivimi
snovmi v občinah (primeri: Bad Reichenhall, Oberstdorf).
Povečana uvedba vozil EURO4 zaradi izjeme pri prepovedi nočne vožnje na avstrijski avtocesti
skozi dolino reke Inn (A12).

4. Ali ste sprejeli ukrepe za varstvo pred hrupom, ki so posebej prilagojeni topografiji alpskega
prostora?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
- Pilotni projekt „zaščita pred hrupom“ v dolini reke Inn (železnica);
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- Zvezni program zaščite pred hrupom (vsebuje ukrep za dolino reke Inn);
- Zaščita pred hrupom na obstoječih zveznih daljinskih cestah (sanacija hrupa);

5. Ali ste sprejeli primerne infrastrukturne ukrepe, da bi dosegli večje preusmerjanje prometa,
zlasti tovornega prometa, na železnico?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
V okviru projektov, navedenih v opombi k 10. členu Protokola Promet, so bili do leta 2004
dokončani:
•

Kapitalni remont München – Lindau: rekonstrukcija železniške postaje Hergatz.

•

Kapitalni remont München – Mühldorf-Freilassing: obvoz Berg am Laim.

6. Ali ste uvedli trgu prilagojene stimulacije, da bi dosegli večje preusmerjanje prometa, zlasti
tovornega prometa, na železnico?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Subvencioniranje projekta „München – Verona v 6 urah“, pilotni projekt za zasebno vleko na
Brennerski trasi, AlpFRail (Alpine Freight Railway).
Akcijski načrt „Brenner 2005“.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
Izpolnjevanju ciljev koristi tudi sodelovanje v okviru projektov programa INTERREG IIIB za
območje Alp.
Navajamo samo en projekt programa INTERREG IIIB:
•

ALPFRAIL – („Alpine Freight Railway”) – preusmeritev tokov tovornega prometa s ceste
na železnico v alpskem prostoru. Cilj projekta je dosledna preusmeritev tokov tovornega
prometa na železnico v celotnem alpskem prostoru z inovativnimi pristopi. Nastalo naj bi
železniško omrežje, ki bi omogočalo povezave v vse smeri. Kompetenčni center za
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logistiko Prien je vodilni partner in strokovno vodi projekt, sodeluje 16 partnerjev iz
alpskih dežel.

Poleg tega uvedba pristojbine za uporabo avtocest s težkimi tovornimi vozili (“cestnina za
tovornjake” za tovornjake od 12 t dovoljene skupne teže) z diferencirano cestnino (po razredu
emisije in številu osi) s 01.01.2005.
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XI. 2. odst. 2. člena črka k AK – Splošne obveznosti na področju energije
2. odst. 2. člena črka k AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, navedenih v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
k) Energija – s ciljem uvedbe pridobivanja, razdeljevanja in izkoriščanja energije na način,
ki prizanaša naravi in krajini ter je neškodljiv okolju in pospeševanja ukrepov za varčevanje
z energijo“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka k AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
Zakon o označevanju porabe energije;
Zakon za dajanje prednosti obnovljivim virom energije (zakon o obnovljivih virih energije);
Zakon o elektrarnah-toplarnah;
Zakon o gospodarjenju z energijo;
Uredba o varčevanju z energijo;
Nacionalni program za varstvo klime;
Zvezni zakon o varstvu narave;
Uredba o biomasi;
Zakon o vodnem režimu;
Zvezni zakon o varstvu pred imisijami;
Gradbeni zakonik;
Zvezni zakon o varstvu tal;

2. Katere ukrepe zasleduje vaša dežela za udejanjanje načinov pridobivanja, rabe in distribucije
energije, ki prizanašajo naravi in krajini ter so sprejemljivi za okolje?
Ureditveni ukrepi;
Subvencijski ukrepi;
Spodbujanje informiranja/svetovanja;
Prostovoljne lastne obveznosti;
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3. Ali ste sprejeli ukrepe za prihranek pri rabi energije in za povečevanje učinkovitosti virov
energije?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Nadomestilo za dovajanje energije v omrežje;
Subvencijski programi;

4. Ali ste sprejeli ukrepe za upoštevanje realnih stroškov?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Uvedba ekološkega davka;

5. Ali v vaši deželi spodbujate okolju prijazno uporabo obnovljivih virov energije?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katerih virov energije in kako?
Na področju električne energije: Uporaba vseh petih vrst obnovljivih virov energije (sončna
energija, veter, biomasa, geotermija in vodna sila) se podpira z minimalnim nadomestilom za
dovajanje energije v omrežje v skladu z Zakonom za dajanje prednosti obnovljivim virom
energije (Zakon o obnovljivih virih energije). Upravljalec omrežja pa je dolžan prevzeti in
plačati nadomestilo za električno energijo iz obnovljivih virov energije. Nadomestila se plačajo
po dovedeni kilovatni uri praviloma 20 let in se oblikujejo diferencirano glede na tehnologijo,
velikost in lokacijo ter so degresivna.
Na področju toplote: Uporaba sončne energije in biomase se spodbuja predvsem z
investicijskimi subvencijami, obrestno ugodnimi krediti in delnim črtanjem dolgov iz državnega
proračuna za sončne kolektorje in naprave za biomaso, ki se uporabljajo za ogrevanje in pripravo
tople vode (Program za tržno stimulacijo obnovljivih virov energije). Poleg tega se
subvencionirajo demonstracijski projekti velikih sončnih naprav za proizvodnjo toplote s
trajnimi hranilniki toplote in omrežji toplarn v skladu s Programom „Solarthermie 2000plus“.
Na področju pogonskih goriv: Uporaba biomase se subvencionira s popolno oprostitvijo
trošarine za mineralna olja za vse oblike biogoriv.
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Poleg tega se uporaba petih vrst obnovljivih virov energije pospešuje tudi z izdatnimi
subvencijami na področju raziskovanja in razvoja.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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XII. 2. odst. 2. člena črka l AK – Splošne obveznosti na področju ravnanja z
odpadki
2. odst. 2. člena črka l AK se glasi:
„(2) Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, ki so navedeni v 1. odstavku, posegle po
primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih: […]
l) Gospodarjenje z odpadki – s cilejm zagotavljanja zajemanja, predelave in odstranjevanja
odpadkov, ki je prilagojeno posebnim topografskim, geološkim in klimatskim potrebam
alpskega okolja in s posebnim upoštevanjem omejevanja odpadkov“.

1. Navedite pravne predpise, ki udejanjajo določitve 2. odst. 2. člena črka l AK. Če ni ustreznih
pravnih predpisov oziroma če obstoječi pravni predpisi določitev ne udejanjajo v celoti,
pojasnite, zakaj ne.
1) Zakon o predelavi in recikliranju odpadkov in odpadkih - zvezni zakon;
2) Bavarski zakon o ravnanju z odpadki;
3) Bavarski načrt o ravnanju z odpadki – uredba z dne 18. decembra 2001;
4) Statuti ravnanja z odpadki;
5) Uredbe za prenos pristojnosti za odstranjevanje odpadkov na okrajne občine;
6) Zasnove ravnanja z odpadki institucij, ki so zavezane odstranjevati odpadke (deželna
okrožja, mesta z lastnim statutom, interesna združenja);

2. Kako ravnate z odpadki v odročnih regijah alpskega prostora?
Na celotnem območju Svobodne države Bavarske pristojne institucije, ki so zavezane
odstranjevati odpadke, ravnajo z odpadki tako, da se predvsem prepreči nastajanje odpadkov,
spodbuja predelava odpadkov, ki varuje naravne vire in zagotavlja okolju prijazno
odstranjevanje odpadkov. S tem se upoštevajo tudi posebni interesi odročnih regij v bavarskem
alpskem prostoru v skladu s 1. točko 2. odst. 2 člena Alpske konvencije.
Odstranjevanje odpadkov organizirajo občine, praviloma oddajo to delo zasebnim podjetjem za
odstranjevanje odpadkov. Če stavba ni povezana s cesto, poteka odstranjevanje odpadkov na
enak način kot oskrba – pri planinskih kočah ali v posamičnih primerih pri planšarskih kočah s
helikopterjem.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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C. Obveznosti iz Alpske konvencije, ki veljajo za vse izvedbene
protokole
Upoštevanje ciljev vseh področij, navedenih v 2. odst. 2. člena AK, na vseh področjih
1. Ali upoštevate politike vseh področij, navedenih v 2. odst. 2. člena, vsakokrat
tudi na naslednjih področjih?
Da

Ne

Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Varstvo zraka

X

Varstvo tal

X

Vodni režim

X

Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija

X

Ravnanje z odpadki

X

Navedite nekaj primerov.
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Našteta področja niso vsa v enaki meri povezana drugo z drugim. Celostna analiza teh
medsebojnih povezav in njihovo upoštevanje v vsakokratni sektorski politiki praktično nista
možni. Kljub temu pa je potrebno izhajati iz tega, da se pomembne medsebojne povezave
upoštevajo pri uporabi zadevnih sektorskih zakonov. Posebej bi hoteli opozoriti na tako
imenovane sektorske klavzule (kot klavzula o varstvu narave, klavzula o kmetijstvu ali klavzula
o urejanju prostora) v sektorskih zakonih drugih področij.
Osrednjo vlogo ima – že zaradi svojih nalog – prostorsko načrtovanje, ki zadeve
interdisciplinarno usklajuje. Pri prostorsko pomembnih projektih in ukrepih se npr. v postopkih
urejanja prostora ali v drugih usklajevalnih postopkih obsežno preveri skladnost z drugimi
strokovnimi področji.
V bavarskih Alpah se torej s tem udejanja načelo celostne politike za ohranitev in varstvo Alp.
Primeri:
•

Presoja načrtovanih prostočasnih objektov glede njihove združljivosti z okoljskimi
zadevami (predvsem varstvo narave)

•

Upoštevanje zadev varstva narave pri pospeševanju kmetijstva, v pravnih predpisih za
lov in ribištvo

•

Usklajevanje vodogradbenih posegov ali komasacije z zadevami varstva narave

•

Usklajevanje načrtovanja prometnih poti z zahtevami urejanja prostora in varstva narave
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Sodelovanje med pogodbenicami
2. Ali se je mednarodno in čezmejno sodelovanje na naslednjih področjih
okrepilo ter prostorsko in strokovno razširilo?
Da
Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Varstvo zraka

X

Varstvo tal

X

Vodni režim

X

Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija

X

Ravnanje z odpadki

X

Ne

3. Ali so bile odpravljene morebiti še obstoječe ovire za mednarodno sodelovanje med
regionalnimi upravami in teritorialnimi skupnostmi alpskega prostora?
Da

X

Ne

4. Ali spodbujate reševanje skupnih problemov v mednarodnem sodelovanju na
najprimernejši teritorialni ravni?
Da

X

Ne

5. Ali spodbujate okrepljeno mednarodno sodelovanje med pristojnimi institucijami?
Da

X

Ne

6. Ali dajete teritorialnim skupnostim, če same ne morejo izvesti ukrepov, ker so v državni ali
mednarodni pristojnosti, možnost za učinkovito zastopanje interesov prebivalstva?
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Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite ustrezne predpise in njihovo vsebino.
•

Bavarski zakon o upravnih postopkih;

•

Predpisi o zaslišanju prizadetih v sektorskih zakonih (med drugim sodelovanje
občanov);

•

Občine lahko pri vseh načrtovanjih, če je potrebno s tožbo, dajo preveriti svojo
samoupravno pravico.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
V okviru evroregije Salzburg-Berchtesgaden podeželje-Traunstein se 12 delovnih skupin
ukvarja s čezmejnimi vprašanji. Obstajajo naslednje delovne skupine: prostorsko načrtovanje;
varstvo okolja in narave; kultura; šport; promet; kmetijstvo in gozdarstvo; gospodarstvo;
turizem; socialne zadeve; mladina in izobraževanje; inovacije in tehnologija; varstvo pred
elementarnimi nesrečami, gasilstvo in reševalna služba.
V Allgäuu obstaja tesno sodelovanje z Vorarlbergom (Kleinwalsertal, Balderschwang)
oziroma Tirolsko (Tannheimer Tal) med drugim na področju varstva narave (zasnova razvoja
krajine Gottesackerplateau/Kleinwalsertal, načrtovan naravni park na območju labore), na
področju ravnanja z odpadki (Interesno združenje Kempten odstranjuje avstrijske komunalne
odpadke) ali planšarstva (skupno planšarstvo). Pogosta izmenjava izkušenj s Švico v zvezi z
obratovanjem smučišč, turizmom, kulturno tradicijo in planšarstvom.
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Sodelovanje teritorialnih skupnosti
7. Ali ste na naslednjih področjih določili primerne ravni usklajevanja in
sodelovanja med neposredno prizadetimi institucijami in teritorialnimi Da
skupnostmi, da bi spodbudili skupno odgovornost in izkoristili ter razvijali
sinergijo pri izvajanju politik ter iz tega izhajajočih ukrepov?
Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Varstvo zraka

X

Varstvo tal

X

Vodni režim

X

Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija

X

Ravnanje z odpadki

X

Ne

delno

8. Ali neposredno prizadete teritorialne skupnosti sodelujejo v različnih fazah
priprave in uresničevanja politik in ukrepov ob upoštevanju svojih pristojnosti v
Da
okviru veljavne državne ureditve na naslednjih področjih?
Prebivalstvo in kultura

Ne
X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Varstvo zraka

X

Varstvo tal

X

Vodni režim

X

Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X
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Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija

X

Ravnanje z odpadki

X

Prostor za morebitne dodatne opombe:

3. člen AK – Raziskave, znanstveno ovrednotenje in sistematično opazovanje
9. Ali potekajo raziskave in znanstvena ocenjevanja na naslednjih področjih z
upoštevanjem ciljev, navedenih v 2. členu AK?
Da
Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Varstvo zraka

X

Varstvo tal

X

Vodni režim

X

Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija

X

Ravnanje z odpadki

X

Ne

10. Ali ste z drugimi pogodbenicami razvili skupne ali dopolnitvene programe za
sistematično opazovanje na naslednjih področjih?
Da

Ne

Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X
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Varstvo zraka

X

Varstvo tal

X

Vodni režim

X

Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija

X

Ravnanje z odpadki

X

11. Ali se rezultati nacionalnih raziskav in sistematičnega opazovanja na
naslednjih področjih zbirajo v sistem za stalno opazovanje in informiranje v Da
harmonizirani obliki?

Ne

Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Varstvo zraka

X

Varstvo tal

X

Vodni režim

X

Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija

X

Ravnanje z odpadki

X

12. Navedite podrobnosti o izvedenih raziskavah in sistematičnem opazovanju ter sodelovanju
na tem področju.
Če v vaši deželi velja eden ali več protokolov, opišite tudi, v kolikšni meri ustrezata raziskovalna
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dejavnost in sistematično opazovanje določilom ustreznih protokolov.
V okviru programa Interreg IIIB za območje Alp se izvaja več projektov uporabnih raziskav,
študij in sistematičnih opazovanj. V projektih sodelujejo institucije iz več alpskih držav. V
smislu vertikalne koordinacije pogosto sodelujejo javne in zasebne institucije z različnih
strokovnih področij.
•

Alpreserv: Analiza sedimentiranja alpskih dolinskih pregrad, test metod za
preprečevanje sedimetiranja oziroma odvzem sedimentov;

•

Monarpop: Raziskovanje kratko- in dolgoročne porazdelitve visoko strupenih, težko
razgradljivih organskih substanc s pomočjo aktivnih in pasivnih zbiralcev;

•

Living Space Network: Priprava in udejanjenje skupnih strategij za varstvo narave za
čezmejne tekoče vode in za netopirje;

•

Meteorisk: Razširitev meteorološkega opazovalnega omrežja za alpski prostor,
usklajevanje in izmenjava podatkov med meteorološkimi službami držav, izboljšanje
informiranja za civilno zaščito in delo z javnostjo;

•

NAB: Terenske raziskave povodij s prostorskega in okoljskega vidika, povezovanje
GIS-ov, kartografski prikaz, scenariji, načrti upravljanja;

•

DISALP: Harmonizacija in razvoj novih instrumentov za opazovanje naravnih
elementarnih nesreč, navodilo strokovnjakov;

•

Alps GPS Quakenet: Program opazovanja premikov zemlje za območje celotnih Alp za
napoved potresov na temelju GPS-sistema;

•

Habitalp: Umeščanje sistema za opazovanje habitatov Nature 2000 z interpretacijo
zračnih posnetkov v alpskih narodnih parkih. Razvoj skupnega izvrednotenja zračnih
posnetkov in baze podatkov.

•

Catchrisk: Priprava osnov in metod za opredeljevanje in opazovanje hidrološkogeoloških scenarijev tveganja v alpskih povodjih;

•

Sismovalp: Razvoj transnacionalne baze podatkov o potresni ogroženosti v alpskem
prostoru;

•

Alpnap: Raziskava, ocena in napoved onesnaževanja zraka in hrupa ter njihov vpliv na
okolje, kakovost življenja in zdravje vzdolž glavnih prometnih povezav v alpskem
prostoru;

•

Diamont: Razvoj orodij za nadaljnji razvoj „Sistema opazovanja in informiranja o
Alpah” (SOIA);

•

Know for Alp: Vzpostavitev omrežja znanja in kompetenc za gozdarstvo v alpskem
prostoru.
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•

Projekt programa Interreg IIIB CLIMCHALP: Posledice spremembe podnebja v
alpskem prostoru, priprava prilagoditvenih strategij, izboljšanje upravljanja tveganj in
transnacionalen »Flexible Response Network«.

V okviru 5. okvirnega raziskovalnega programa Evropske unije je bil izveden projekt REGALP.
Ukvarjal se je z medsebojnim vplivom spremembe kulturne krajine in prostorskega razvoja v
vzorčnih regijah alpskih držav.

Navedeni projekti se pogosto nanašajo na Alpsko konvencijo, delno v splošni obliki, delno –
predvsem pri zelo specifičnem značaju projekta – zelo jasno na posamezne cilje protokolov. To
je povezano tudi s tem, da se program za območje Alp na različnih mestih sklicuje na cilje
Alpske konvencije in jih ima za pomemben instrument za financiranje ustreznih ukrepov.

Dodatno k temu pa se v programu INTERREG IIIA – Bavarska/Avstrija izvajajo številni v
prakso usmerjeni projekti, ki zadevajo skoraj vse teme protokolov in jih tukaj posamezno ne
moremo navesti.

4. člen AK – Sodelovanje in informiranje na pravnem, znanstvenem, gospodarskem in
tehničnem področju
13. Ali olajšujete in spodbujate izmenjavo pravnih, znanstvenih, gospodarskih in tehničnih
informacij, pomembnih za Alpsko konvencijo, med pogodbenicami?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
•

Sodelovanje državnih in nevladnih organov v projektih (Evropske unije) za celotnio
območje Alp in (so)financiranje takšnih projektov;

•

Redne strokovne ekskurzije sodelavcev državnih organov z namenom izmenjave
izkušenj;

•

Medsebojna izmenjava javnih uslužbencev;

•

Bilateralne diskusijske skupine Bavarska-Avstrija;

•

V programih, ki so osnova za projekte INTERREG, je določeno, da morajo partnerji
zagotoviti mednarodno izmenjavo informacij. Iz dosedanjih izkušenj s projekti – ki so v
glavnem še v teku – se je pokazalo, da ta izmenjava dejansko poteka;
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•

Formalna zaslišanja in stiki v evroregijah;

•

Delovne skupine Alpske konvencije (promet, prebivalstvo in kultura);

•

Platforma Alpske konvencije za naravne nesreče;

14. Ali obveščate druge pogodbenice o načrtovanih pravnih ali gospodarskih ukrepih, ki bi lahko
posebej vplivali na alpski prostor ali njegove dele, da bi zagotovili čim večje upoštevanje
regionalnih potreb?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
•

Vključevanje in informiranje prizadetih teritorialnih skupnosti in državnih institucij
neposredno prek sodelovanja evroregije ali v neposrednem sosedskem stiku.

•

Stiki v okviru bilateralnih diskusijskih skupin med Bavarsko in avstrijskimi zveznimi
deželami ter v okviru Mednarodne konference o Bodenskem jezeru.

15. Ali obveščate druge pogodbenice o projektih, ki lahko posebej vplivajo na alpski prostor ali
njegove dele?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
Glejte odgovor na 3. vprašanje v Delu 2A, Protokol Urejanje prostora in trajnostni razvoj, poleg
tega
-

projekti, za katere je v skladu s predpisi za varstvo pred imisijami potrebno dovoljenje;

-

velike maloprodajne trgovine;

-

gradnja elektrarn na mejnih potokih;

-

odobritev vlečnic;

-

čezmejne alpske poti;

Glede projektov programa INTERREG glejte 13. vprašanje. Seveda pa je potrebno ugotoviti, da
zaradi heterogene strukture partnerjev informacije ne pridejo vedno in neposredno do državnih
organov. Vendar pa si pri oceni projektov prizadevamo, da so državni organi na vsak način
obveščeni o pomembnem razvoju in spoznanjih. V glavnem se to zagotavlja že s tem, da državni
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organ sicer ni uradni partner, vendar daje na voljo potrebna sredstva za sofinanciranje.

16. Ali so druge pogodbenice vašo deželo v zadostni meri obveščale o projektih, ki lahko
posebej vplivajo na alpski prostor ali njegove dele?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere. Če ste naredili križec pri „ne“, navedite primer ali primere,
v katerih vaše dežele niso obvestili, z navedbo pogodbenice in približnega datuma, ko je bil
projekt, o katerem vas niso obvestili, udejanjen.
Odvod čistilne naprave Seefeld na Tirolskem in Seebach v reko Isar;
Zaprtje ceste B 181 v Avstriji za težek tovorni promet nad 7,5 t med Ebenom in Wiesingom =
gospodarski minus za prevozna podjetja, ki imajo svoj sedež v bližini meje.

17. Ali pri izvajanju obveznosti iz Alpske konvencije (in protokolov) sodelujete z mednarodnimi
vladnimi organizacijami in/ali nevladnimi organizacijami?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, na katerih področjih? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Prebivalstvo in kultura

X

Urejanje prostora in trajnostni razvoj

X

Varstvo zraka

X

Varstvo tal

X

Vodni režim

X

Varstvo narave in urejanje krajine

X

Hribovsko kmetijstvo

X

Gorski gozd

X

Turizem in prosti čas

X

Promet

X

Energija
Ravnanje z odpadki
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Če sodelujete z mednarodnimi vladnimi in/ali nevladnimi organizacijami, navedite organizacije
in predmet sodelovanja.
Državne organizacije:
•

Stalni sekretariat Alpske konvencije (delo z javnostjo);

•

Delovna skupnost alpskih dežel (promet, turizem, kmetijstvo, varstvo tal, prostorsko
načrtovanje, kultura, varstvo narave, varstvo zraka);

•

Mednarodna raziskovalna družba Interpraevent (ravnanje z naravnimi nevarnostmi v
Alpah, gozd, vodni režim);

Nevladne organizacije:
•

Mednarodno združenje za tla (varstvo tal);

•

CIPRA International (občinski projekti, delo z javnostjo);

•

Omrežje alpskih zavarovanih območij (varstvo narave);

•

Alpska društva (CAA) (turizem, varstvo narave)

•

Omrežje občin »Povezanost v Alpah« (spodbujanje izvedbenih ukrepov);

4. člen AK – Obveščanje javnosti o raziskavah in sistematičnih opazovanjih
18. Ali so rezultati raziskav in sistematičnih opazovanj redno dostopni javnosti?
Da

X (delno)

Ne

Če je odgovor da, kako? Navedite podrobnosti.
Analogno velja odgovor k 13. točki. Pomembni pridobljeni rezultati/proizvodi:
•

razstave,

•

brošure,

•

zgibanke,

•

informacije za tisk,

•

spletne strani (postajajo vedno pomembnejše),

•

informativne prireditve,

•

strokovno politična poročila (npr. Poročilo o stanju ngozdov),

•

članki v strokovnih časopisih
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Neodvisno od tega pa se javnost namensko vključuje v projekte programa INTERREG (npr.
delovne skupine).

19. Ali pri raziskavah in zbiranju podatkov ter pri zagotavljanju dostopa do teh podatkov zaupno
obravnavate informacije, ki so označene kot zaupne?
Da

X

Ne

20. Ali ste sprejeli primerne ukrepe za obveščanje javnosti?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Glejte 18. vprašanje.

Prostor za morebitne dodatne opombe:

Sklepi Alpske konference
21. Poročajte o izpolnjevanju sklepov, ki jih je sprejela Alpska konferenca in jih izrecno označila
za sklepe, o katerih je potrebno poročati.
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D. Dodatna vprašanja
Težave pri izvajanju AK
Opomba: Pogodbenice protokolov Alpske konvencije lahko, če se težave nanašajo na
področje, za katero so že sklenile protokol, opozorijo na odgovor, ki so ga dale na
ustrezno vprašanje v posebnem delu.
1. Ali so obstajale in še obstajajo težave pri izvajanju obveznosti iz Alpske konvencije?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšne?

Težave pri izpolnjevanju celotnega vprašalnika
2. Ali ste imeli težave pri izpolnjevanju vprašalnika? To vprašanje se nanaša na vse dele
vprašalnika, tako splošnega, kot tudi posebnega.
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne? Imate predloge za izboljšave?
Predvsem pri vprašanjih v odstavku 1C. 1. vprašanje bi moralo odpasti!
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2. del: Poseben del v zvezi s posebnimi obveznostmi iz protokolov
Opomba: Na vprašanja v posebnem delu morajo odgovoriti samo pogodbenice, ki jih
ustrezni protokoli mednarodnopravno zavezujejo. Vrstni red, po katerem se
obravnavajo posamezni protokoli, sledi vrstnemu redu popisa strokovnih področij v 2.
odst. 2. člena AK.

A. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
urejanja prostora in trajnostnega razvoja (Protokol z dne
20.12.1994)
4. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – mednarodno sodelovanje
1. Ali spodbujate okrepljeno mednarodno sodelovanje med posameznimi pristojnimi
institucijami pri pripravi načrtov in/ali programov za urejanje prostora in trajnostni razvoj (v
smislu 8. člena Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj) za državno in regionalno
raven?
Da

X

Ne

2. Ali vaša dežela spodbuja okrepljeno mednarodno sodelovanje med posameznimi
pristojnimi institucijami pri opredeljevanju sektorskega planiranja, ki pomembno vpliva na
prostor?
Da

X

Ne

3. Ali si v okviru sodelovanja v mejnih območjih prizadevate za usklajevanje prostorskega
planiranja, gospodarskega razvoja in okoljskih zahtev?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako? Navedite primere.
Usklajevanje v okviru priprave oziroma ažuriranja načrtov urejanja prostora, udeležba pri
postopkih urejanja prostora pri projektih, ki bodo imeli predvidoma čezmejni vpliv, npr.
veliki projekti maloprodajnih trgovin.
Projektna skupina „Novo regionalno načrtovanje“ evroregije Salzburg-Berchtesgaden
podeželje-Traunstein z opredeljevanjem usmeritev čezmejnega (standardiziranega) postopka
soudeležbe (kdo koga kdaj vključi).
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4. Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi

X

Multilateralni sporazumi
Finančna pomoč
Dodatno izobraževanje/usposabljanje
Skupni projekti

X

Druge oblike

X

Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.
Več evroregij v nemško-avstrijskem mejnem prostoru;

Pojasnite, katera oblika (oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.
Ni možno določiti zaporedja; vrsta sodelovanja je odvisna od problema.

6. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Usklajevanje politike na
različnih področjih
5. Ali obstajajo potrebni instrumenti za usklajevanje sektorskih politik, da bi pospešili trajnostno
rabo v alpskem prostoru?
Da

X

Ne

6. Ali so obstoječi instrumenti primerni za preprečevanje nevarnosti zaradi enostranske rabe
prostora?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
Načrt za Alpe (glejte Program prostorskega razvoja B V 1.8.2) s tremi različnimi območji rabe;
usklajevanje interesov/sektorjev v postopku urejanja prostora.

8. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Priprava načrtov in/ali
programov za urejanje prostora in trajnostni razvoj
7. Odgovorite na naslednja vprašanja tako, da naredite križec pri „da“ ali „ne“.

Da

Ne
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Ali opredeljujete usmeritve trajnostnega razvoja in urejanja prostora za med X
seboj povezana območja z načrti in/ali programi za urejanje prostora in
trajnostni razvoj?
Ali pripravljajo načrte in/ali programe za urejanje prostora in/ali trajnostni X
razvoj za ves alpski prostor za to pristojne teritorialne skupnosti?
Ali sodelujejo pri pripravi načrtov in/ali programov, po potrebi tudi čezmejno, X
sosednje teritorialne skupnosti?
Ali se načrti in/ali programi za urejanje prostora in trajnostni razvoj usklajujejo X
med različnimi teritorialnimi ravnimi?
Ali izdelujete pred pripravo in uresničevanjem načrtov in/ali programov X
posnetke stanja in študije, da bi opredelili posebne značilnosti določenih
območij?
Ali upoštevate pri pripravi in izvedbi načrtov in/ali programov posebnosti X
območja, ugotovljene v predhodnih posnetkih stanja in študijah?
Ali redno preverjate načrte in/ali programe?

X

8. Če redno preverjate načrte in programe, v kakšnih časovnih presledkih jih preverjate oziroma
kaj je razlog za preverjanje?
Pri načrtih rabe površin je predvidena preverba najpozneje vsakih 15 let, primerjajte 3. stavek 1.
odst. 5. člena Gradbenega zakonika. Poleg tega nadzorujejo občine znatne vplive na okolje, do
katerih pride zaradi izvedbe generalnih gradbenih načrtov, da bi čim prej izsledili nepredvidene
negativne vplive, primerjajte člen 4c Gradbenega zakonika.

Načrte urejanja prostora itd. približno vsakih 10 let, po potrebi delno ažuriranje v krajših
presledkih.

9. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Vsebina načrtov in/ali
programov za urejanje prostora in trajnostni razvoj
9. Ali obsegajo načrti in/ali programi za urejanje prostora in trajnostni razvoj na Da
najustreznejši teritorialni ravni in v skladu s posameznimi prostorskimi
danostmi v zvezi s posameznimi (podčrtanimi) naslovi zlasti naslednje?

Ne

V zvezi z regionalnim gospodarskim razvojem:
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Ukrepi, ki tam živečemu prebivalstvu omogočajo zadovoljive možnosti za
zaslužek in zagotavljajo oskrbo z blagom in storitvami, potrebnimi za družbeni,
kulturni in gospodarski razvoj ter enake možnosti

X

Ukrepi, ki pospešujejo gospodarsko raznovrstnost zaradi odpravljanja
strukturnih slabosti in nevarnosti enostranske rabe prostora

X

Ukrepi, ki krepijo sodelovanje med turizmom, kmetijstvom in gozdarstvom ter
obrtjo, še posebej s povezovanjem dejavnosti, ki ustvarjajo nova delovna mesta

X

V zvezi s podeželskim prostorom:
Ohranitev površin, primernih za kmetijstvo, pašništvo in gozdarstvo

X

Opredelitev ukrepov za ohranjanje in nadaljnji razvoj kmetijstva in gozdarstva
na hribovitem območju

X

Ohranitev in ponovna vzpostavitev območij z visoko ekološko in kulturno X
vrednostjo
Opredelitev potrebnih površin in naprav za prostočasne dejavnosti, ki so X
združljive z drugimi rabami tal
Opredelitev območij, na katerih se je potrebno zaradi naravnih nevarnosti v X
največji možni meri izogibati gradnji objektov in naprav
(glejte
spodaj)

V zvezi s poselitvenim prostorom:
Ustrezna in gospodarna omejitev poselitvenih območij, vključno z ukrepi, ki X
zagotavljajo njihovo dejansko pozidavo
Zagotovitev potrebnih lokacij za gospodarske in kulturne dejavnosti, oskrbo ter X
prostočasne dejavnosti
Opredelitev območij, na katerih se je potrebno zaradi naravnih nevarnosti v X
največji možni meri izogibati gradnji objektov in naprav
Ohranjanje in urejanje zelenih površin v naseljih in rekreacijskih površin na X
obrobju naselij
Omejevanje gradnje počitniških stanovanj

X

Usmerjanje in zgostitev naselij ob prometnicah in/ali ob že obstoječih X
pozidavah
Ohranjanje značilnih naselbinskih zasnov

X

Ohranjanje in ponovna vzpostavitev značilne stavbne dediščine

X
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V zvezi z varstvom narave in krajine:
Določitev območij varstva narave in krajine ter sektorjev varstva voda in drugih X
naravnih življenjskih osnov
Določitev območij miru in drugih območij, na katerih so objekti in naprave ter X
druge moteče dejavnosti omejene ali prepovedane
V zvezi s prometom:
Ukrepi za izboljšanje regionalnih in medregionalnih povezav

X
(delno)

Ukrepi za spodbujanje uporabe prometnih sredstev, ki so sprejemljiva za okolje

X

Ukrepi za krepitev usklajevanja in sodelovanja med različnimi prometnimi
sredstvi

X

Ukrepi za umiritev prometa in po potrebi za omejitev prometa z motornimi
vozili

X

Ukrepi za izboljšanje ponudbe javnih prometnih sredstev za tam živeče
prebivalstvo in goste

X

Prostor za morebitne dodatne opombe k 9. vprašanju:
V skladu z veljavnimi pravnimi predpisi na Bavarskem sodi nekaj vsebin, navedenih v 9. členu,
izključno v pristojnost občin, ne prostorskega in regionalnega planiranja (primerjajte člen 8 (I).
Vendar za občine niso vse vsebine obvezujoče..
Programi in načrti urejanja prostora vsebujejo zgoraj navedene izjave v zvezi s prometom.
Vendar pa so izjave formulirane kot splošni cilji, ne vsebujejo pa nobenih konkretnih ukrepov.
K »V zvezi s podeželskim prostorom«, 5. vprašanje: Hoteli bi opozoriti na opredelitve poplavnih
območij, za katere veljajo v pravnih predpisih ustrezni dodatni predpisi in prepovedi v skladu z
Zakonom o vodnem režimu in Bavarskim zakonom o vodah.

10. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Sprejemljivost projektov
10. Ali ste zagotovili potrebne pogoje za presojo neposrednih in posrednih vplivov projektov, ki
lahko bistveno in trajno vplivajo na naravo, krajino, stavbno dediščino in prostor?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
-

Z uvedbo okoljske presoje v generalne gradbene plane, primerjajte 4. odst. 2. člena
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Gradbenega zakonika in presoje vplivov na okolje pri določenih gradbenih projektih,
primerjajte §§ 3 ff Zakona o presoji vplivov na okolje.
-

V postopku urejanja prostora se preverjajo vplivi na prostor, vključno z regionalnimi
vplivi na okolje.

Zakonska podlaga: Zakon o urejanju prostora, Bavarski zakon o prostorskem načrtovanju.

11. Ali pri tej presoji upoštevate življenjske razmere tam živečega prebivalstva (še posebej
njegove želje na področju gospodarskega, družbenega in kulturnega razvoja)?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Z upoštevanjem pri izdelavi generalnih gradbenih načrtov, primerjajte predvsem št. 7c) 6. odst.
1. člena, 4. odst. 2. člena Gradbenega zakonika.
Projekti morajo ustrezati načelom trajnosti (torej navedenim interesom).

12. Ali upoštevate rezultat te presoje neposrednih in posrednih vplivov projektov pri odločanju o
izdaji dovoljenj za projekte ali o njihovem izvajanju?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Rezultat je potrebno vključiti v potrebno tehtanje interesov.
Vključevanje v tehtanje interesov, po potrebi zahteva, da je projekt usklajen z zgoraj navedenimi
interesi.

13. Ali pravočasno obveščate pristojne organe sosednje pogodbenice, kadar določen projekt
vpliva na ureditev prostora in trajnostni razvoj ter na okoljske razmere te pogodbenice? (Za
pravočasno obveščanje v tem smislu gre le v primeru, če se informacija posreduje tako zgodaj,
da lahko prizadeta pogodbenica presodi projekt in zavzame stališče ter se to stališče upošteva pri
sprejemanju odločitve.)
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite enega ali več primerov, v katerih je prišlo do pravočasnega
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obveščanja. Navedite tudi, če ste in kako ste nato upoštevali morebitno stališče.
V okviru postopka zasliševanja za ažuriranje oziroma izdelavo načrtov urejanja prostora ter
znotraj postopka urejanja prostora pride do usklajevanja in soudeležbe.
Usklajevanje generalnih gradbenih načrtov avstrijskih občin s sosednjim podeželskim območjem
Berchtesgadena.
V okviru evroregije Salzburg-Berchtesgaden podeželje-Traunstein so se dogovorili za čezmejno
sodelovanje v postopku zaslišanja. Poleg tega se na prostovoljni osnovi oblikujejo cilji in
kriteriji za umestitev projektov trgovine na drobno.

14. Ali sosednje pogodbenice pravočasno obveščajo vašo deželo, če njihov projekt vpliva
oziroma bi lahko vplival na ureditev prostora in trajnostni razvoj ter okoljske razmere v vaši
deželi? (Za pravočasno obveščanje v tem smislu gre le v primeru, če se informacija posreduje
tako zgodaj, da lahko prizadeta pogodbenica presodi projekt in zavzame stališče ter se to
stališče upošteva pri sprejemanju odločitve.)
Da

X

Ne vedno

Ne

Če je odgovor da, navedite primer. Če ste naredili križec pri „ne“ ali „ne vedno“, navedite
primer ali primere, ko vaša dežela ni bila obveščena, z navedbo posamezne pogodbenice, in
približen datum, ko je bil izveden projekt, za katerega niste dobili nobenega obvestila.
Da, na primer pri pripravi načrta urejanja prostora za Salzburg (2001),
Izjema: Ni bilo sodelovanja pri razširitivi EK2 „Europark“ Salzburg.

11. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Raba virov, storitve
splošnega pomena, naravne ovire za proizvodnjo in omejitve rabe virov
15. Ali ste proučili, če je glede na notranje pravne predpise možno zaračunati uporabnikom
alpskih virov tržno ceno, ki vključuje stroške razpoložljivosti omenjenih virov glede na njihovo
gospodarsko vrednost?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
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16. Ali ste proučili, če je glede na notranje pravne predpise možno povrniti stroške za storitve
splošnega pomena?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
Kmetijskim in gozdarskim obratom se npr. plačujejo nadomestila (Program kulturne krajine,
pogodbeno varstvo narave).

17. Ali ste proučili, če je glede na notranje pravne predpise možno zagotoviti primerno
nadomestilo gospodarskim dejavnostim, ki so prizadete zaradi naravnih ovir za proizvodnjo,
zlasti v kmetijstvu in gozdarstvu?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
Primerjajte k temu 2D 5. vprašanje (Protokol Hribovsko kmetijstvo) in E 10. in 22. vprašanje
(Protokol Gorski gozd).

18. Ali ste proučili, če je glede na notranje pravne predpise možno zagotoviti primerno
odškodnino na temelju pravnih predpisov ali pogodb, kadar je za okolje sprejemljiva
gospodarska raba potenciala naravnega prostora dodatno bistveno omejena?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
Obstaja že dalj časa; npr. nadomestilo za otežen položaj v skladu z Bavarskim zakonom o
varstvu narave, člen 36d ali ureditev izplačil nadomestila v vodovarstvenih območjih v skladu s
členom 19 (4) Zakona o vodnem režimu. Nadaljnji primeri niso predvideni, saj se je z
omejitvami v interesu varstva okolja potrebno sprijazniti.

12. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Ukrepi gospodarske in
finančne politike
19. Ali ste proučili, če lahko v tem protokolu opredeljen trajnostni razvoj alpskega prostora
podprete s kompenzacijskimi ukrepi med teritorialnimi skupnostmi na ustrezni ravni?
Da

Ne

X
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Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
Opomba: Določila Bavarskega zakona o finančni izravnavi so neke vrste kompenzacija; poleg
tega strokovna podpora z različno visokimi subvencijami; vzpostavljanje občinskih interesnih
združenj.

20. Ali ste proučili, če lahko spodbujate v tem protokolu opredeljen trajnostni razvoj alpskega
prostora s preusmeritvijo politik na tradicionalnih področjih in smiselno uporabo obstoječih
subvencijskih sredstev?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
Politika na ravni dežel in države se že leta usmerja po načelu trajnosti. To prihaja do izraza v
Akcijskem programu „Trajnostni razvoj Bavarske“ (ki velja za celotno deželo) in v „Bavarski
Agendi 21“ (nazadnje ažurirana v letu 2003).

21. Ali ste proučili, če lahko spodbujate v tem protokolu opredeljen trajnostni razvoj alpskega
prostora s podpiranjem čezmejnih projektov?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
Presoja konkretnih projektov/študij, ki so bili predloženi organu za urejanje prostora; po potrebi
podpiranje.
Npr. regionalni menedžment v evroregiji Salzburg-Berchtesgaden podeželje-Traunstein.

22. Ali ste proučili/ali proučujete posledice obstoječih in prihodnjih ukrepov gospodarske in
finančne politike na okolje in prostor?
Da

X (okolje)

Ne

X (prostor)

Če je odgovor da, ali dajete prednost tistim ukrepom, ki so združljivi z varstvom okolja in s cilji
trajnostnega razvoja?
Da

X (v alpskem
prostoru vedno)

Ne
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Če je odgovor da, navedite primere.
Razprava o subvencijah/davčnih olajšavah pri obnovljivih virih energije oziroma vozilih z malo
škodljivimi snovmi ali razprava o uvedbi okoljskih dajatev;
Na splošno: O teh vprašanjih je govor tudi v Akcijskem programu »Trajnostni razvoj Bavarske«
(npr. integralna politika proizvodov, tržne stimulacije in informiranje potrošnikov).

13. člen Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj – Dopolnilni ukrepi
23. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?

Težave pri izvajanju Protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj
24. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšne?

Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
25. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!
Visoka učinkovitost.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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B. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
varstva tal (Protokol z dne 16.10.1998)
2. člen Protokola Varstvo tal – Temeljne obveznosti
1. Ali dajejo pravni in upravni ukrepi vidikom varovanja prednost pred vidiki rabe, če obstaja
nevarnost težje in trajne prizadetosti funkcijske sposobnosti tal?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako to zagotavljate? Navedite tudi ustrezne predpise.
V skladu s 3. stavkom 1. člena Zveznega zakona o varstvu tal je potrebno pri vplivih na tla v
največji možni meri preprečiti negativne vplive na njene naravne in kulturnozgodovinske
funkcije. Le-te imajo torej v primerjavi s funkcijami rabe načelno večjo težo. 4. člen
Zveznega zakona o varstvu tal določa osnovne odgovornosti in dolžnosti za preprečitev,
varstvo pred škodljivimi spremembami in nevarnostmi za funkcionalno sposobnost tal
neodvisno od njene rabe. V skladu s 3. stavkom 3. odst. 4. člena je možno v okviru varstva
pred nevarnostmi tudi omejiti rabo. Upošteva pa se pri opredelitvi konkretnih ciljev sanacije,
če pridejo v poštev vplivi na zdravje ljudi ali na rastline (4. odst. 4. člena Zveznega zakona o
varstvu tal).

2. Ali ste proučili, če je možno z davčnimi in/ali finančnimi ukrepi podpreti ukrepe za varstvo
tal, opredeljene kot cilj pri udejanjanju tega protokola?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
Za podporo ukrepom se uporabljajo redna proračunska sredstva.

3. Ali posebej spodbujate ukrepe, ki so v skladu z varčno in okolju prijazno rabo tal?
Da

X (delno)

Ne

X

Če je odgovor da, kako?
Subvencioniranje okolju prijaznega obdelovanja zemlje (npr. opustitev gnojenja ali uporabe
pesticidov) na osnovi Bavarskega programa kulturne krajine (glejte tudi 2C 19. vprašanje in
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2D 10., 12. in 15. vprašanje).
2. odst. 1. člena Gradbenega zakonika pravno obvezujoče zahteva, da je potrebno s tlemi
ravnati varčno in obzirno; pri tem je potrebno za zmanjšanje dodatne porabe površin za
gradbene namene izkoristiti možnosti razvoja občine, predvsem s ponovno rabo površin,
dajanjem prednosti povečevanju gostote in drugimi ukrepi za razvoj navznoter ter omejiti
trajno izgubo tal na najmanjšo možno mero. Kmetijskim površinam, koriščenim kot gozd ali
za stanovanja, naj se samo v potrebnem obsegu spremeni raba.

5. člen Protokola Varstvo tal – Mednarodno sodelovanje
4. Na katerih izmed naslednjih področij spodbujate okrepljeno mednarodno sodelovanje med
ustreznimi pristojnimi institucijami?
Sestavljanje katastrov tal

X

Opazovanje tal

X

Opredelitev in nadzorovanje območij varstva tal in obremenjenih tal
Opredelitev in nadzorovanje območij ogroženosti
Zagotovitev in usklajevanje podatkovnih baz

X

Usklajevanje raziskav o varstvu tal v alpskem prostoru
Medsebojno poročanje

X

5. Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi
Multilateralni sporazumi
Finančna pomoč
Dodatno izobraževanje/usposabljanje
Skupni projekti
Druge oblike

X

Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.
Bavarska organizira redne prireditve o varstvu tal, pri katerih so zastopane pogodbenice
Alpske konvencije in pri katerih se razpravlja tudi o temah Alpske konvencije.
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Pojasnite, katera oblika (katere oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.
Medsebojno informiranje in neformalno usklajevanje zadostujeta za udejanjanje različnih
ciljev Protokola Varstvo tal , saj so cilji sami že predmet Protokola.

6. člen Protokola Varstvo tal – Določitev zavarovanih območij
6. Ali upoštevate pri določitvi zavarovanih območij tudi tla, ki jih je vredno varovati?
Da

Ne

X

Ali pri tem ohranjate tudi pedološke in skalnate tvorbe z izredno značilnimi posebnostmi ali
posebnim pomenom za dokumentiranje zgodovine zemlje?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
Trenutno je v katastru geotopov evidentiranih več kot 250 geoloških tvorb nemškega
alpskega prostora s posebej značilnimi lastnostmi. Od tega jih je približno180 zavarovanih v
skladu z Bavarskim zakonom o varstvu narave.

7. člen Protokola Varstvo tal – Varčno in neškodljivo ravnanje s tlemi
7. Ali pri izdelavi in uresničevanju načrtov in/ali programov za urejanje prostora upoštevate
potrebe varstva tal, zlasti varčno ravnanje s tlemi?
Da

X

Ne

8. Ali usmerjate razvoj naselij predvsem v notranjost naselij, da bi omejili širitev naselij
navzven?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite ustrezne predpise/postopke.
Na področju zveznih pravnih predpisov obstaja več predpisov v gradbenem zakoniku, ki
določajo varčno ravnanje s tlemi. Navesti je potrebno predvsem §§ 1a 2. odst., 2 4.odst., 5.
2.odst. št. 10, 9. 1. odst. št. 24, 35. 3. odst. 1. stavek št. 5, 5. odst. Gradbenega zakonika. Pri
novelaciji Gradbenega zakonika v letu 2004 se je instrumentarij za varčno rabo površin, ki je
že obstajal, izpopolnil in izboljšal. Tako so na primer tehtanje interesov v členu 1a
Gradbenega zakonika dopolnili z vidikom »ponovne rabe« površin ter dajanjem prednosti
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povečevanju gostote in razvoju navznoter. Poleg tega je potrebno sedaj izvesti okoljsko
presojo načelno pri vsakem zazidalnem načrtu. Na novo so uvedli tudi obveznost vračanja v
prvotno stanje za določene, v območju zunaj mest priviligirane projekte po trajni opustitvi
dovoljene rabe ter pravico gradnje za določen čas za posebno urbanistično oblikovane
primere.
Na Bavarskem so 29.07.2003 ustanovili »Združenje za varčevanje s površinami«. V okviru
tega so pripravili akcijski program z 39 posamičnimi ukrepi.
Poleg tega vsebuje Program prostorskega razvoja v točki B VI »trajnosten razvoj
poseljevanja«, predvsem v 1.1 Cilji za varčevanje s površinami.

Subvencije na področju urbanizma podpirajo mesta in občine pri izvajanju naslednjih glavnih
tem: »Krepitev mestnih jeder in krajevnih središč«, »Socialno mesto«, »Ponovna raba
opuščenih površin vojske, železnice in pošte ter obrti in industrije« ter »ekološka obnova
stavbnega fonda« ter se trajnostno zavzemajo za razvoj občin navznoter. Osnove za
namensko uporabo subvencijskih sredstev so urbanistične zasnove, kot so zasnove za mestna
jedra, za razvoj trgovine na drobno ali medobčinske zasnove.
Tudi podpora medobčinskim aktivnostim, kot je priprava medobčinskih zasnov za trgovino
na drobno, je v posamičnih primerih možna v okviru subvencij za urbanizem, če je to
potrebno za doseg urbanističnih sanacijskih ciljev v mestnih jedrih in krajevnih središčih.
Tema »Krepitev mestnih jeder in krajevnih središč« ustreza ciljem pobude iz leta 1999:
»Bavarska mestna jedra: atraktivna - vredna, da se v njih živi - nezamenljiva«. Kot del te
pobude so izvedli v letu 2001 bavarski deželni natečaj »Prihodnost mestnih jeder in krajevnih
središč« in v letu 2004 razpisali bavarsko nagrado za investitorje.

Finančni instrumenti subvencij za urbanizem pomembno prispevajo k »Združenju za
varčevanje s površinami« in njegovemu akcijskemu programu, predvsem s
subvencioniranjem ukrepov konverzije.

9. Ali upoštevate varstvo tal in omejeno ponudbo površin v alpskem prostoru pri presoji
vplivov na prostor in okolje pri velikih projektih v industriji, gradbeništvu in infrastrukturi
(zlasti pri projektih na področju prometa, energije in turizma)?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite ustrezne predpise/postopke.
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Pri postopkih generalnega gradbenega načrta je načelno potrebno izvesti okoljsko presojo
(primerjajte 4. odst. 2. člena Gradbenega zakonika), pri določenih projektih pa je poleg tega
potrebno izvesti tudi presojo vplivov na okolje (primerjajte §§ 3 ff. Zakona o presoji vplivov
na okolje). Posebni kriteriji glede lokacije projekta se nahajajo tudi v prilogi2 k Zakonu o
presoji vplivov na okolje (v povezavi s členom 3c Zakona o PVO).

Dodatne predpise vsebujejo Zakon o gozdovih za Bavarsko (v zvezi s krčenjem) in člena 6f
in 13d Bavarskega zakona o varstvu narave (predpisi za posege).

10. Ali se opuščena ali razvrednotena tla, zlasti odlagališča odpadkov, rudniška jalovišča,
infrastrukturni objekti in smučarske proge renaturirajo ali rekultivirajo, če to dopuščajo
naravne danosti?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite ustrezne predpise/postopke.
Renaturacija oziroma rekultiviranje sta praviloma sestavni del dovoljenja.

8. člen Protokola Varstvo tal – Varčna uporaba in tlom neškodljiv izkop rudnega
bogastva
11. Ali skrbite za varčno ravnanje z rudnim bogastvom?
Da

X

Ne

12. Ali se za varovanje rudnega bogastva prednostno uporabljajo primerni nadomestki?
Da

X

Ne

13. Ali si prizadevate, da bi izčrpali možnosti predelave odpadnih snovi za ponovno uporabo
in spodbujate razvoj v tej smeri?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite materiale, ki jih predelujete/reciklirate, da bi obvarovali rudno
bogastvo.
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Uporaba preostale gradbene mase, gnojil iz sekundarnih surovin ter bioodpadkov in gošče iz
čistilnih naprav, razvoj ekonomičnih postopkov reciklaže za fosfat iz gošče iz čistilnih
naprav.

14. Ali skrbite pri izkopu, predelavi in uporabi surovin za čim manjšo obremenitev drugih
funkcij tal?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Tehtanje interesov v različnih postopkih za pridobitev dovoljenj.

15. Ali se odpovedujete izkopu rudnega bogastva na območjih, ki so posebno pomembna za
varstvo funkcij tal, in na območjih, ki so opredeljena kot nahajališča pitne vode?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako? Navedite ustrezne predpise.
Uredbe o vodovarstvenih območjih, ki vsebujejo potrebne strožje norme za izkope tal in
izkop rudnega bogastva.

9. člen Protokola Varstvo tal – Ohranjanje tal na mokriščih in barjih
16. Ali zagotavljate ohranitev visokih in nizkih barij?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
V skladu s 13. členom Bavarskega zakona o varstvu narave so zakonsko zaščiteni biotopi.

17. Ali se reže šota?
Da

X

Ne
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18. Ali obstajajo konkretni načrti, da v celoti nadomestite uporabo šote?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
•

Nadomeščanje z mulčem iz drevesne skorje;

•

Povišanje odstotka kompostiranja npr. z zelenimi kesoni;

19. Ali omejujete izsuševalne ukrepe na mokriščih in barjih, razen v utemeljenih izjemnih
primerih, na vzdrževanje obstoječih omrežij?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, v katerih izjemnih primerih so izsuševalni ukrepi na mokriščih in barjih še
dopustni?
Člen 6d Bavarskega zakona o varstvu narave – frezanje jarkov -

20. Ali izvajate ukrepe za vzpostavitev prvotnega stanja?
Da

X

Ne

glejte Program renaturacije barij

21. Ali uporabljate barjanska tla?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
•

Uporaba v medicinske namene (blatne kopeli);

•

Uporaba za izdelavo zdravil (mazila itd.);

•

Sicer pa se v skladu s sklepom deželnega parlamenta z dne 18.12.1996 opušča rezanje
šote na državnih površinah.

10. in 11. člen Protokola Varstvo tal – Določitev in obravnavanje ogroženih območij in
območij, ogroženih zaradi erozije
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22. Ali kartirate alpska območja, ki jih ogrožajo geološke, hidrogeološke in hidrološke
nevarnosti, zlasti premiki mas (premikanje pobočij, hudourniški nanosi, zemeljski usadi),
plazovi in poplave, in jih vključujete v katastre?
Da

X

Ne

Ali pri tem po potrebi določate območja ogroženosti?
Da

Ne

X

Ali pri tem določate oziroma upoštevate tudi potresne nevarnosti?
Da

Ne

X

23. Ali kartirate alpska območja, prizadeta zaradi večje erozije, po primerljivih kriterijih za
določitev obsega erozije tal in jih vključujete v katastre tal?
Da

Ne

X

Kateri organi/institucije hranijo te karte?

24. Ali na ogroženih območjih uporabljate čim bolj sonaravne inženirske tehnike?
Da

X

Ne

25. Ali na ogroženih območjih uporabljate lokalne in tradicionalne, krajinskim danostim
prilagojene gradbene materiale?
Da

X

Ne

26. Ali izvajate na ogroženih območjih primerne gozdnogojitvene ukrepe?
Da

X

Ne

27. Ali sanirate površine, prizadete zaradi erozije in plazenja, če je to potrebno za zaščito
ljudi in dobrin?
Da

X

Ne
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28. Ali pri ukrepih za zajezitev erozije zaradi voda in za zmanjševanje površinskega
odtekanja prednostno uporabljate sonaravne vodnogospodarske, inženirskogradbene in
gozdarske tehnike?
Da

X

Ne

12. člen Protokola Varstvo tal – Kmetijstvo, pašništvo in gozdarstvo
29. Ali obstajajo pravne osnove, ki predpisujejo dobro, krajevnim razmeram prilagojeno
poljedelsko, pašniško in gozdarsko prakso za varstvo pred erozijo in škodljivimi zbijanji tal ?
Da

X (17. člen Zveznega

Ne

zakona o varstvu tal)

30. Ali ste skupaj z drugimi pogodbenicami pripravili in izvajali standarde za dobro
strokovno prakso glede uporabe gnojil in sredstev za zaščito rastlin ter za uporabo
kmetijstva, pašništva in gozdarstva?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.

31. Ali spodbujate uporabo lahkih kmetijskih strojev za preprečevanje zbijanja tal?
Da

Ne

X

32. Katera izmed naslednjih sredstev/snovi uporabljate na alpskih pašnikih? (Naredite križec
pri ustreznem odgovoru.)
Mineralna gnojila

X

Sintetična sredstva za zaščito rastlin

X

Gošča iz čistilnih naprav
Če uporabljate vse, ali nekatere izmed navedenih sredstev, ali se je njihova uporaba v
obdobju poročanja znižala?
Da

Ne

X
ker je že na nizki ravni
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13. člen Protokola Varstvo tal – Gozdnogojitveni in drugi ukrepi
33. Ali ohranjate gorske gozdove, ki v veliki meri varujejo lastno rastišče ali predvsem
naselja, prometne infrastrukture, kmetijske obdelovalne površine in podobno, tam, kjer so?
Da

X

Ne

34. Ali priznavate varovalnemu učinku gorskih gozdov prednostni položaj in ali je ravnanje s
temi gozdovi usmerjeno k varovalnemu cilju?
Da

X

Ne

35. Ali gozd tako izkoriščate in negujete, da se preprečujeta erozija in škodljivo zbijanje tal?
Da

X

Ne

36. Ali zaradi varovalnega učinka spodbujate kraju primerno gojenje gozdov in njihovo
naravno pomlajevanje?
Da

X

Ne

14. člen Protokola Varstvo tal – Učinki turistične infrastrukture
37. Ali ste izdajali dovoljenja za gradnjo in izravnavanje smučarskih prog v gozdovih z
varovalno funkcijo?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali je bil v dovoljenjih opredeljen pogoj, da je potrebno izvesti
kompenzacijske ukrepe?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite ta dovoljenja in v njih predvidene kompenzacijske ukrepe.
6. člen Bavarskega zakona o varstvu narave – smučarske proge – ureja odobravanje in ukrepe
renaturacije smučarskih prog.
V glavnem gre za majhne korekture na smučarskih prograh zaradi varnosti. Samo pri
zamenjavi vlečnic je prišlo do posegov v gorski gozd. Do kompenzacije je prišlo npr. s
sajenjem nizkega grmičevja na trasi vlečnice, nadomestnimi nasadi ali opustitvijo starih tras
vlečnic. Gozdne uprave zagotavljajo, da se ohrani varovalna funkcija.
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38. Ali ste izdajali dovoljenja za gradnjo in izravnavanje smučarskih prog v labilnih
območjih?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšna?

39. Ali ste po pričetku veljave Protokola Varstvo tal dopuščali uporabo kemičnih in bioloških
dodatkov za pripravo smučišč?
Da

Ne

X

Ali so za dopuščene kemične in biološke dodatke dokazali njihovo sprejemljivost za okolje?
Da

Ne

Če je odgovor da, navedite institucijo (institucije), ki je dokazala (so dokazale) sprejemljivost
za okolje.
Prepoved dodajanja umetnih dodatkov v vodo za zasneževanje je bila zakonsko zasidrana v
3. stavku 3. odst. člena 59a Bavarskega zakona o vodah že pred pričetkom veljave Protokola
Varstvo tal.

40. Ali ste ugotovili pomembne poškodbe tal in vegetacije na območju smučišč?
Da

X (delno)

Ne

Če je odgovor da, ali ste sprejeli ukrepe za ponovno vzpostavitev prejšnjega stanja?
Da

Ne

Če je odgovor da, navedite poškodbe in sprejete ukrepe.
V raziskavi smučišč, ki jo je sredi leta 2005 objavil Bavarski deželni urad za okolje, so na
okoli 2% od 11.333 površin ugotovili poškodbe vegetacije kategorije »velike in zelo velike«,
na okoli 3% pa poškodbe kategorije »srednje«.
Ugotovili so, da zaradi smučanja prihaja predvsem do poškodb na travni ruši in humusnem
sloju, na grmičih, do spremembe v sestoju in strukturi vrst zavarovanja vrednih rastlinskih
združb. K temu je potrebno dodati tudi poškodbe zaradi erozije, predvsem na gradbeno
spremenjenih površinah (Opomba: 18% površine kaže poškodbe zaradi stopinj pašne živine).
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Za vse poškodovane površine je bil izdelan katalog priporočil. Najpogosteje so predlagali
naslednje ukrepe:
Ozelenitev in nega zelenih površin; zmanjšanje paše; sanacija erozijskih površin; izboljšanje
drenaže; ureditev sprehajalnih poti; prepoved uporabe pri minimalni debelini snežne odeje.

15. in 16. člen Protokola Varstvo tal – Omejevanje vnašanja škodljivih snovi in
zniževanje uporabe sredstev za posipavanje
41. Kaj ste storili, da bi v čim večji meri in preventivno zmanjšali vnašanje škodljivih snovi v
tla po zraku, z vodo, odpadki in snovmi, ki obremenjujejo okolje?
V skladu z 2. stavkom 3. odst. 3. člena Zveznega zakona o varstvu tal je potrebno za
natančnejše določanje preventivnih ukrepov v zvezi s pravnim varstvom pred imisijami
upoštevati vrednosti, sprejete/določene v pravni uredbi (JZvezna uredba o varstvu tal in
starih ekoloških bremenih). Prvi pogoj za to pa je, da je v neki pravni uredbi ali upravnem
predpisu države določeno, kakšna dodatna obremenitev zaradi obratovanja neke naprave ali
kakšen masni tok emisije iz neke naprave se ne smatra za vzrok škodljive spremembe tal. To
je bilo določeno pri novelaciji Tehničnih navodil za zrak v letu 2002 z opredelitvijo ustreznih
vrednosti v številkah 4.5.2 a) (imisijske vrednosti za umeščanje onesnaževal) in 4.6.1.1
(tabela 7, nepomembni masni tokovi) Tehničnih navodil za zrak 2002.
Na področju voda je potrebno navesti kot pomemben ukrep preprečevaje odvajanja odpadnih
voda v tla s centralnim ali decentralnim odvajanjem odpadnih voda.
Strožji pogoji in nadzor v postopkih dovoljevanja v skladu z veljavnimi okoljskimi pravnimi
predpisi in stanjem tehnike, urejeno ravnanje z odpadki v deželnih okrajih.
Končno pa je potrebno navesti tudi Uredbo o bioodpadkih in Uredbo o gošči iz čistilnih
naprav. Bavarska pripravlja trenutno strategijo, da bodo srednjeročno prenehali z uporabo
gošče iz čistilnih naprav v poljedelstvu in pri urejanju krajine.

42. Ali ste pri ravnanju z nevarnimi snovmi sprejeli tehnične predpise, predvideli kontrole ter
izvedli raziskovalne programe in ukrepe informiranja, da bi preprečili kontaminacijo tal?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?.
Nekateri predpisi nove verzije Uredbe o nevarnih snoveh in že obstoječi tehnični predpisi za
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nevarne snovi, kot npr. predpisi za varno skladiščenje nevarnih snovi in poučevanje
zaposlenih, kako naj postopajo z nevarnimi snovmi, prispevajo tudi k preprečevanju
kontaminacije tal.
Na Bavarskem preverjajo upoštevanje predpisov v zvezi z nevarnimi snovmi uradi delovne
inšpekcije pri vladah s kontrolnimi projekti in s kontrolami v obratih.
Bavarsko državno ministrstvo za okolje, zdravje in zaščito potrošnikov podpira
multinacionalni raziskovalni program MONARPOP (Monitoring Network in the Alpine
Region for Persistent and other Organic Pollutants). Ta raziskovalni projekt naj bi pojasnil
makroprostorske transportne procese obstojnih organskih onesnaževal (POP-Persistent
Organic Pollutants) in drugih organskih spojin in pokazal obremenitve s takšnimi snovmi v
odročnih alpskih regijah. Poleg tega naj bi pripravili kataster v gorskih gozdovih vezanih
POP-ov (tla in iglice) in našli kazalce za vire POP-ov, ugotovljenih v alpski regiji. Nadalje
naj bi raziskovali ali imajo ugotovljene obremenitve mogoče biološke vplive.
Zgibanke Bavarskega deželnega urada za vodno gospodarstvo informirajo in poučujejo o
ravnanju z nevarnimi snovmi in odpadki; okrajni upravni organi izvajajo kontrole v izvajanju
Uredbe o napravah z za vodo nevarnimi snovmi; v raziskovalnih programih se ukvarjajo z
izpustom cedilne vode iz tal in gradbenega odpadnega materiala.

43. Ali po pričetku veljave protokola še uporabljate sol kot sredstvo za posipavanje?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali je predvideno, da se jo bo zamenjalo s sredstvi proti drsenju, ki manj
onesnažujejo?
Da

X (delno)

Ne

Navedite podrobnosti.
Pri cestah višjega reda je uporaba soli za posipavanje iz prometnovarnostnih razlogov
neobhodno potrebna in ima znatno narodnogospodarsko korist. Z uporabo sodobnih
tehnologij (vlažna sol) in potrebam prilagojeno zimsko službo (modificirana zimska služba)
se je uporaba soli za posipavanje zmanjšala na minimum. Ekološka bilanca Ekološkega
inštituta v Freiburgu potrjuje, da je uporaba tehnologije z vlažno soljo tudi ekološko v
prednosti pred peskom.
Zimska služba na občinskih cestah je ustrezno načelom naloga komunalne samouprave
občin. „Pisno navodilo za zimsko službo“ predlaga, da se omeji uporaba soli za posipavanje
na glavne prometne ceste in posebno nevarne odseke. Na vseh drugih cestah ter pločnikih naj
bi se praviloma odpovedali uporabi soli za posipavanje.
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Številne zimskošportne občine se na območju svojega kraja v glavnem odpovedujejo uporabi
soli za posipavanje. Druge občine ravnajo različno, delno sol nadomeščajo s peskom.

17. člen Protokola Varstvo tal – Onesnažena tla, stara ekološka bremena, koncepti za
ravnanje z odpadki
44. So znana kakšna stara ekološka bremena ali površine, za katere sumite, da so ekološko
obremenjene?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali ste jih evidentirali in katalogizirali?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, v katerih uradih/institucijah se nahajajo katastri starih ekoloških bremen?
Bavarski deželni urad za varstvo okolja vodi kataster centralno v skladu s 1. odst. 3. člena
Bavarskega zakona o varstvu tal. Za zbiranje podatkov so pristojni okrožni upravni organi.

45. Če so znana stara ekološka bremena ali površine, za katere sumite, da so ekološko
obremenjene, ali ocenjujete njihov potencial ogrožanja z metodami, ki so primerljive z
metodami drugih pogodbenic?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite metode in opišite njihovo primerljivost.
Stara ekološka bremena praviloma obravnavamo v fazah in kot interaktivni proces. Metode
in postopki za raziskovanje, oceno in cenitev ogroženosti se usmerjajo v skladu z Zvezno
uredbo o varstvu tal, dopolnjeno s strokovnimi delovnimi in izvedbenimi pripomočki
bavarskih deželnih organov.
Potencial ogroženosti in potreba po sanacijskih ukrepih se pri tem ugotavljata na osnovi
merjenj koncentracije škodljivih snovi v tleh, v zraku v bližini tal ter v podtalnici in cedilni
vodi.

46. Ali ste za preprečevanje onesnaževanja tal ter za okoljsko sprejemljivo predhodno
obdelavo, obdelavo in odlaganje odpadkov ter ostankov izdelali in izvajali koncepte za
ravnanje z odpadki?
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Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite koncepte.
1) Načrt ravnanja z odpadki – Uredba z dne 18. decembra 2001;
2) Zasnove ravnanja z odpadki pristojnih institucij, ki so dolžne odstranjevati odpadke
(deželna okrožja, mesta s posebnim statutom, interesna združenja);
... med drugim z ureditvijo naprav za kompostiranje, fermentacijskih komor in skladišč za
odpadke, primerne za ponovno predelavo,
... zbiranje odpadkov, primernih za ponovno predelavo, ali posebnih odpadkov.

47. Ali ste uredili površine za trajno opazovanje za omrežje za opazovanje tal v celotnih
Alpah?
Da

X

Ne

48. Ali usklajujete opazovanje tal na nacionalni ravni z institucijami opazovanja okolja na
področjih zraka, vode, rastlinstva in živalstva?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Z medministrsko delovno skupino.

18. člen Protokola Varstvo tal – Dopolnilni ukrepi
49. Ali ste sprejeli strožje ukrepe kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?

Težave pri izvajanju Protokola Varstvo tal
50. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšne?
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Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
51. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!
Vse izbrane ukrepe smo lahko uspešno in učinkovito udejanjili.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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C. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
varstva narave in urejanja krajine (Protokol z dne 20.12.1994)
3. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Mednarodno sodelovanje
1. Na katerih izmed naslednjih področij spodbujate okrepljeno mednarodno sodelovanje med
pristojnimi institucijami? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Kartiranje
Opredeljevanje, urejanje in nadzorovanje zavarovanih območij in vseh preostalih
prvin naravne in kulturne krajine, ki jih je vredno varovati
Vzpostavljanje mrež biotopov

X

Izdelava zasnov, programov/načrtov za urejanje krajine
Preprečevanje poškodb narave in krajine ter nadomestila zanje
Sistematično opazovanje narave in krajine

X

Raziskovanja
Drugi ukrepi za varstvo prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, njihove
raznovrstnosti in življenjskih prostorov, vključno z določanjem primerljvih kriterijev

2. Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi
Multilateralni sporazumi
Finančna pomoč

X

Dodatno izobraževanje/usposabljanje
Skupni projekti

X

Druge oblike

X

Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.
•

Financiranje študije: „Čezmejno okoljsko združenje – omrežje alpskih zavarovanih
območij (Alpski signali 3)“

•

Interreg IIIB, projekt »Living Space Network« (www.livingspacenetwork.bayern.de)

•

Interreg IIIA, projekt »Čezmejni okoljski izobraževalni center v Karwendlu«

•

Priprava ureditve naravnega parka v mejnem območju Allgäu in Vorarlberg s
subvencijami iz programa Interreg IIIA za območje »Alpenrhein-Bodensee80

Hochrhein«

Pojasnite, katera oblika (oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.
Sodelovanje na ravni občin in okrožij, ker je po velikosti pregledno in ker osebni stiki
olajšujejo udejanjanje.
Skupni konkretni projekti silijo k temu, da se pride do rezultata, ki se ga lahko pokaže. Za
doseg cilja so seveda odločilna tudi finančna sredstva.

3. Ali ste vzpostavili čezmejna zavarovana območja?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katera?

4. Ali prihaja v skladu s cilji tega protokola do usklajevanja okvirnih pogojev za omejevanje
rabe virov z drugimi pogodbenicami?
Da

Ne

X

Zanemarljivo

Navedite podrobnosti.
To bo pomembno šele v naslednjih letih.

6. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Inventarizacija
Opomba: Na naslednja vprašanja odgovarjate le v primeru, da protokol v vaši deželi
velja že več kot tri leta.
5. Ali ste prikazali stanje varstva narave in urejanja krajine k v nadaljevanju naštetim
vsebinam (v skladu s prilogo I, vključno s tam naštetimi podtočkami)? Navedite
inventarizacijo ter datum njene prve izdelave oziroma zadnjega ažuriranja.
Vsebine v skladu s prilogo I

Inventarizacija

Datum izdelave oziroma
zadnjega ažuriranja

„1. Stanje prosto živečih
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rastlinskih in živalskih vrst ter
njihovih biotopov“
„2. Zavarovana območja
(površine, deleži zavarovanih
površin v celotnem prostoru,
namen varstva, vsebina varstva,
rabe, porazdelitev rabe, lastninska
razmerja) “
„3. Organizacija varstva narave in
urejanja krajine (struktura,
pristojnosti ali dejavnosti, osebje
in finančna sredstva)“
„4. Pravne podlage (na pristojnih
ravneh)“

„5. Dejavnosti varstva narave
(splošni pregled)“
„6. Obveščanje javnosti (uradno,
prostovoljno)“
„7. Sklepi, priporočeni ukrepi“

7. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Krajinsko planiranje
Opomba: Na naslednja vprašanja k 7. členu odgovarjate le v primeru, da protokol v vaši
deželi velja že več kot pet let.
6. Ali obstajajo zasnove, programi in/ali načrti, v katerih so opredeljene zahteve in ukrepi za
uresničitev ciljev varstva narave in urejanja krajine v alpskem prostoru?
Da

X

Ne

Navedite podrobnosti.
Program prostorskega razvoja, Program varstva vrst in biotopov, občinski krajinski načrti;

7. Če obstajajo zasnove, programi in/ali načrti ali pa so v pripravi, ali vsebujejo prikaze
naslednjih elementov?
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a) obstoječe stanje narave in krajine ter njuno ovrednotenje

X

b) prikaz želenega stanja narave in krajine ter za to potrebnih ukrepov, predvsem:

X

- splošnih ukrepov za varovanje, urejanje in razvoj

X

- ukrepov za varstvo, urejanje in razvoj določenih delov narave in krajine

X

- ukrepov za varstvo in urejanje prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

X

8. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Načrtovanje
8. Ali usklajujete krajinsko in prostorsko načrtovanje?
Da, v znatnem obsegu

X

Da, v majhnem obsegu
Ne
Če usklajujete krajinsko in prostorsko načrtovanje, navedite podrobnosti.
Regionalno načrtovanje, občinski krajinski načrti;
Sodelovanje v planskih postopkih in postopkih dovoljevanja, posredovanje strokovnih
podatkov.

9. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Posegi v naravo in krajino
9. Ali ste ustvarili pogoje za presojo neposrednih in posrednih vplivov, ki jih imajo na
naravno ravnovesje in krajinsko podobo zasebni in javni ukrepi ter projekti, ki bi lahko
bistveno ali trajno vplivali na naravo in krajino?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, za katere projekte je presoja obvezna?
Zvezni zakon o varstvu narave, 18.-21. člen;
Bavarski zakon o varstvu narave, člen 6, 6a do 6f;
Primerjajte: Zakon o PVO-ju, celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), pravni predpisi
varstva narave pri posegih, zakonsko varstvo biotopov.

10. Ali rezultat presoje zasebnih in javnih ukrepov in projektov, ki bi lahko bistveno ali
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trajno vplivali na naravo in krajino, vpliva na izdajanje dovoljenj za projekte/njihovo
izvedbo?
Da

X

Ne

11. Ali ste zagotovili, da ne pride do škodljivih vplivov, ki se jim da izogniti?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako? Navedite tudi ustrezne predpise.
Člen 6a Bavarskega zakona o varstvu narave – prepoved, kompenzacijski in nadomestni
ukrepi, zahteva po preprečevanju.

12. Ali notranji pravni predpisi predvidevajo za neizogibne škodljive posege obvezne
kompenzacijske ukrepe?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kateri? Navedite tudi ustrezne predpise.
Pravni predpisi varstva narave pri posegih v skladu z Zveznim zakonom o varstvu narave in
Bavarskem zakonu o varstvu narave (člen 6a).

13. Ali dovoljujete škodljive posege, pri katerih posledic ni mogoče kompenzirati?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, pod kakšnimi pogoji? Navedite tudi ustrezne predpise.
Če obstajajo pogoji za oprostitev (primerjajte nadomestna plačila v skladu s 4. odst. 19. člena
Zveznega zakona o varstvu narave, člen 6a 3. odst Bavarskega zakona o varstvu narave –
prepoved, kompenzacijski in nadomestni ukrepi).
Povzročitelj posega (npr. gradbenega projekta) je zavezan, da prepreči negativne vplive na
naravo in krajino, ki se jim je moč izogniti, ter da negativne vplive, ki se jim ne da izogniti,
kompenzira z ukrepi varstva narave in urejanja krajine. Ukrepi se opredelijo v postopku
odobravanja. Če posega ni mogoče kompenzirati in če zadeve varstva narave in urejanja krajine nimajo prednosti, se lahko opredelijo tako imenovani nadomestni ukrepi.
Namesto teh ukrepov se lahko od povzročitelja zahteva plačilo odškodnine.
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10. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Temeljno varstvo
14. Ali sprejemate ukrepe za zmanjšanje obremenitev in škodljivih vplivov na naravo in
krajino?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
Temu koristijo konec koncev skoraj vsi ukrepi na področju varstva narave in urejanja krajine.
V naravovarstvenih območjih in narodnih parkih so načelno z zakonom prepovedane vse
dejavnosti, ki bi lahko pripeljale do uničenja, poškodbe, spremembe ali trajnostne motnje
območij ali njihovih sestavnih delov. Po območju se lahko hodi samo po poteh. Podrobnejša
določila so opredeljena v uredbah o zavarovanih območjih. V osrednjem delu narodnega
parka ni nobene rabe, razen rekreacijske rabe.
Strožji pogoji v javno-pravnih licencah, vzpostavitev kompenzacijskih površin.
V deželnem okrožju Miesbach se v nedotaknjenih gorskih območjih načelno ne dovoljujejo
nikakršni infrastrukturni ukrepi.
Poleg tega:
-

Ukrepi usmerjanja rekreacijskega prometa;

-

Projekt planinskega društva „Okolju prijazno alpinistično smučanje“;

-

Priprava energetskih zasnov za ugotavljanje potencialov obnovljivih virov energije in
varovanje rezerv fosilnih goriv;

-

Priprava prometnih zasnov za usmerjanje prometnih tokov;

-

Dotiranje javnih avtobusnih linij v alpskih občinah za zmanjšanje individualnega
prometa;

15. Kako upoštevate pri ukrepih za zmanjšanje obremenitev in škodljivih vplivov na naravo
in krajino tudi interese tam živečega prebivalstva?
V skladu s 1. stavkom 3. odst. 141. člena jamči bavarska ustava: “Vsakomur je dovoljeno
uživanje naravnih lepot in počitek v naravi, predvsem hoja po gozdu in gorskih pašnikih,
vožnja po vodah in prisvojitev samoraslih gozdnih sadežev v običajnem obsegu.”
-

Sodelovanje v postopkih v skladu z Bavarskim zakonom o upravnih postopkih; za
skoraj vse ukrepe so predpisana zaslišanja;

-

Tehtanje interesa varstva narave z drugimi interesi;
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Izvedba usmerjevalnih ukrepov v zavarovanih območjih in ob jezerih z vzpostavitvijo
območij miru za ogrožene vrste živali in rastlin (npr. zaščitna uredba za jezero Tegernsee) in
z ureditvijo kopališč za rekreacijo prebivalstva.
Dodatno k pravnim predpisom se sklepajo na prostovoljni osnovi, npr. za vodni šport, za
plezanje, za kolesarjenje in pohodništvo, dogovori o sodelovanju z ustreznimi zvezami in
društvi.

16. Ali sprejemate ukrepe za ohranjanje in ponovno vzpostavitev posebnih naravnih in
sonaravnih strukturnih prvin krajine, biotopov, ekosistemov in tradicionalne kulturne
krajine?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
„BayernNetz Natur“: Vsebavarsko združenje za biotope s trenutno več kot 300 izvedbenimi
projekti, praviloma na ravni deželnih okrožij;
Narodni park Berchtesgaden: ukrepi negovanja gozda, regulacija staleža divjadi, ukrepi
urejanja voda, ukrepi negovanja planinskih pašnikov, ukrepi za usmerjanje obiskovalcev;
Programi pomoči za vrste: planinski orel, bela štorklja, uharica, rdeči apolon;
Subvencijski programi: Program pogodbenega varstva narave, Smernice za urejanje krajine
in naravne parke, Program pogodbenega varstva narave za gozd, Program kulturne krajine
Projekti programa LIFE
•

Program renaturacije barij;

•

Renaturacija reguliranih odsekov vodotokov, okoljske izboljšave pri novih ukrepih
za varstvo pred visokimi vodami;

•

Načrtovanje mokrih in suhih biotopov na opuščenih kmetijskih površinah;

•

Negovanje travniških nasadov;

•

Akcija za obore, ki obstaja v deželnem okrožju Miesbach že 25 let. V tem času so
postavili okoli 53 km novih obor in živih mej.

17. Ali obstajajo dogovori z zemljiškimi lastniki ali uporabniki kmetijskih ali gozdarskih
površin za zagotavljanje varovanja, ohranjanja in urejanja sonaravnih biotopov in biotopov,
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ki jih je vredno varovati?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
Subvencijski programi: Program pogodbenega varstva narave, Smernice za urejanje krajine
in naravne parke, Program pogodbenega varstva narave za gozd, Program kulturne krajine
(le-ti koristijo predvsem ohranitvi planinskih pašnikov in travniških nasadov);
Ureditev kompenzacije za otežene pogoje;
V deželnem okrožju Miesbach obstajajo npr. naslednji posebni programi:
Program za negovanje obor, Program za obrežne pasove, Program za aleje.

18. Kakšne gospodarske spodbude in nadomestila, ki so v skladu s tržnimi pravili, uporabljate
za zagotavljanje ustrezne kmetijske in gozdarske rabe?
Nobenih, podoben učinek ima Bavarski program pogodbenega varstva narave.

19. Ali zagotavljate za uresničitev ciljev protokola ukrepe za pospeševanje in pomoč
kmetijstvu in gozdarstvu (ter drugim uporabnikom prostora)?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
Subvencijski programi: Program pogodbenega varstva narave, Smernice za urejanje krajine in
naravne parke, Program pogodbenega varstva narave za gozdna območja, Program kulturne
krajine, subvencioniranje zadostnega števila greznic za zaščito podtalnice, subvencioniranje
vzpostavitve in negovanja listnatih in mešanih gozdov.

11. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Zavarovana območja
20. Katere izmed naslednjih ukrepov ste sprejeli v obdobju poročanja? (Naredite križec pri
ustreznem odgovoru.)
Ohranili in negovali ste obstoječa zavarovana območja v skladu z namenom njihovega X
varovanja
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Opredelili ste nova zavarovana območja
Razširili ste obstoječa zavarovana območja
Če se je položaj spremenil, navedite podrobnosti (naziv zavarovanega območja, kategorijo
zavarovanih območij v skladu z nacionalnimi pravnimi predpisi oziroma kategorizacijo
IUCN-a, Direktivo o ohranjanju naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih
vrst ali Direktivo o ohranjanju prosto živečih ptic, geografsko lego, velikost, razdelitev v
območja, datum določitve/širitve).
Na območju veljave Alpske konvencije se nahaja narodni park “Berchtesgaden”. Naravni
prostor: Berchtesgadenske Alpe, velikost: 20.808 ha, od tega 66,6% osrednji del 33,4%
negovalne cone, urejen 01.08.1978. Uredba z dne 16.02.1987 (nova verzija). Poleg tega je v
letu 1990 UNESCO priznal območje narodnega parka, vključno z razvojno cono v izmeri
25.900 ha, za biosferni rezervat.
Sedaj (stanje 01.06.2005) se nahaja na območju veljave Alpske konvencije 100
naravovarstvenih območij s skupno površino 127.000 ha.
Septembra 2004 smo opredelili in prijavili 154 območij FFH in 24 območij za varstvo ptic; to
ustreza 21,2% oziroma 16,1% površine območja Alpske konvencije.

(Glejte priložene karte)

21. Kakšne ukrepe ste sprejeli za preprečevanje nastajanja škode ali uničevanj zavarovanih
območij v alpskem prostoru (v lastni deželi ali v neki drugi)?
Zaščita biotopov (člen 13d Bavarskega zakona o varstvu narave – zakonsko zavarovani
biotopi.);
Negovalni in razvojni ukrepi ter usmerjevalni ukrepi v zavarovanih območjih;
Nastavitev 28 območnih strokovnih referentov v atraktivnih naravnih prostorih/zavarovanih
območjih Bavarske, od tega celo vrsto v alpskem in predalpskem prostoru, npr. zgornji tok
reke Isar, Murnauer Moos, Chiemsee in barja okoli Chiemseeja, Ammersee, Allgäuske visoke
Alpe.

22. Ali ste pospeševali ustanavljanje ali upravljanje narodnih parkov?
Da, v znatnem obsegu

X
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Da, v majhnem obsegu
Ne
Navedite podrobnosti.
Od oktobra 2003 sta obe upravi narodnih parkov (samo en narodni park se nahaja na območju
veljave Alpske konvencije, glejte zgoraj) samostojna organa, neposredno podrejena
državnemu ministrstvu za okolje, zdravje in zaščito potrošnikov. Sredstva in osebje zagotavlja
državno ministrstvo za okolje, zdravje in zaščito potrošnikov.

23. Ali ste ustanovili varovana območja in območja miru, v katerih imajo prosto živeče
živalske in rastlinske vrste prednost pred drugimi interesi?
Da

X

Ne

Navedite podrobnosti.
Bavarski pravni predpisi na področju varstva narave ne poznajo zaščitne kategorije “Varovana
območja in območja miru”.
V narodnem parku Berchtesgaden je bilo 66,6% površine opredeljene kot osrednji del. Razen
omejene rekreacijske rabe tukaj ni drugih rab in tudi ne izvajajo negovalnih ukrepov. Najvišji
cilj je zagotavljanje nemotenega razvoja življenjskih združb v skladu z lastno dinamiko.
V skladu s 25. členom Bavarskega zakona o varstvu narave pa se lahko rekreacija v naravi
tudi omeji.
3. odst. člena 13d Bavarskega zakona o varstvu narave v povezavi s 26. členom Bavarskega
zakona o varstvu narave ponuja možnost zavarovanja življenjskih prostorov vrst ptic, ki
gnezdijo na travnikih, in bele štorklje, npr. z opredeljevanjem „območij za ptice, ki gnezdijo
na travnikih“.
Primer:
Območja miru za vodne ptice in ptice, ki gnezdijo v trsju, ob jezeru Chiemsee (v kratkem
bodo to območje opredelili kot takšno).

24. Ali ste proučili, v kolikšni meri je potrebno tam živečemu prebivalstvu v skladu z
notranjimi pravnimi predpisi plačati nadomestila za posebne storitve?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat proučitve in ali ste nato sprejeli ustrezne ukrepe?
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Glejte: 36. in 36a člen Bavarskega zakona o varstvu narave (nadomestila pri ukrepih
razlaščanja oziroma pri znatno oteženih pogojih obstoječe rabe).

12. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Ekološko omrežje
25. Ali ste sprejeli ukrepe za povezanost določenih zavarovanih območij, biotopov in drugih
zavarovanih ali zavarovanja vrednih objektov na državni ravni?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.

•

Natura 2000;

•

„BayernNetz Natur“: vsebavarsko združenje za biotope s trenutno več kot 300
izvedbenimi projekti, praviloma na ravni deželnih okrožij.

26. Ali ste sprejeli ukrepe za čezmejno povezanost določenih zavarovanih območij, biotopov
in drugih zavarovanih ali zavarovanja vrednih objektov čezmejno?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
Med upravo narodnega parka Berchtesgaden in naravovarstvenim območjem apnenčaste
visoke Alpe obstajajo že leta skupni stiki in usklajevanja.

Tirolska in Bavarska sodelujeta že nekaj let pri čezmejnem varstvu narave in FFH ter SPA
območju „Karwendel“. Udejanjili so različne ukrepe. Razmišljajo o skupnem načrtu
upravljanja FFH.

27. Ali usklajujete cilje in ukrepe za čezmejno zavarovana območja?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Z bilateralnimi razpravami/izmenjavo

X
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Z multilateralnimi razpravami/izmenjavo
Z usklajevanjem ciljev in ukrepov za posamezne projekte

X

Drugo
Navedite podrobnosti.
Karwendel: Skupne ponudbe za okoljsko izobraževanje, usmerjeno vodenje turnega
smučanja, usmerjeno vodenje soteskanja;

13. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Varstvo biotopov
28. Ali ste sprejeli ukrepe za trajno ohranitev naravnih in sonaravnih tipov biotopov v
zadostnem obsegu ter primerni funkcionalni prostorski porazdelitvi?
Da

X

Ne

Navedite podrobnosti.
Člen 13d Bavarskega zakona o varstvu narave – zakonsko zaščiteni biotopi.
Nadaljevanje kartiranja alpskih biotopov.

29. Ali spodbujate obnavljanje prizadetih življenjskih prostorov?
Da

X

Ne

Navedite podrobnosti.
Spodbujanje v okviru Smernic za naravne parke in urejanje krajine;
Subvencioniranje projektov s strani Bavarskega sklada za varstvo narave;
Subvencioniranje renaturacije voda s strani vodnogospodarske uprave;
Bavarski program urejanja krajine;

Opomba: Na naslednje vprašanje odgovarjate le v primeru, da protokol v vaši deželi
velja že več kot dve leti.
30. Ali ste za izdelavo seznamov za celoten alpski prostor navedli tiste tipe biotopov, za
katere je potrebno sprejeti ukrepe za trajno ohranitev naravnih in sonaravnih tipov biotopov v
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zadostnem obsegu ter v primerni funkcionalni prostorski porazdelitvi?
Da*

X

Ne

Če je odgovor da, kdaj ste tipe biotopov navedli?*
Člen 13d Bavarskega zakona o varstvu narave, med drugim z noveliranjem 18.08.1998;
Navodilo za kartiranje h kartiranju alpskih biotopov 1990;

* Seznam navedenih tipov biotopov je potrebno priložiti.
14. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Varstvo vrst
31. Ali ste sprejeli ukrepe, s katerimi ohranjate domorodne prosto živeče živalske in rastlinske
vrste v njihovi raznovrstnosti z zadostno populacijo in dovolj velikimi življenjskimi prostori?
Da

X

Ne

Navedite podrobnosti.
Program varstva vrst in biotopov za celotno deželo na ravni deželnih okrožij kot strokovni
program, ki je obvezen za upravo.
Udejanjanje programa varstva vrst in biotopov v okviru bavarskega omrežja za naravo kot
vsedeželnega združenja za biotope z več kot 300 makroprostorskimi izvedbenimi projekti.
Program za rastlinske vrste endemitov;
Programi za pomoč za ohranjanje vrst, npr. živali, ki gnezdijo na travnikih, planinski orel,
bela štorklja, sokol selec in rdeči apolon;
Poleg tega projekti za ohranitev divjih kur, raziskave o pojavih vider;
Projekt „okolju prijazno alpinistično smučanje“ Nemškega planinskega društva in Državnega
ministrstva za okolje, zdravje in zaščito potrošnikov;

Udejanjanje in subvencioniranje zgoraj navedenih zasnov poteka v okviru subvencijskih
programov varstva narave in kmetijstva s podporo Sklada za varstvo narave.

Opomba: Na naslednje vprašanje odgovarjate le v primeru, da protokol v vaši deželi
velja že več kot dve leti.
32. Ali ste za pripravo seznamov za celotne Alpe navedli tiste vrste, za katere so zaradi
njihove specifične ogroženosti potrebni posebni varstveni ukrepi?
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Da

X

Ne

Če je odgovor da, kdaj?

V rdečih seznamih ogroženih
živali in rastlin Bavarske, ki so
bile predelane v letu 2003, so
navedene zgoraj omenjene vrste.

15. člen Protokola Varstvo narave in urejanje prostora – Prepoved odvzema in
trgovanja
33. Ali obstajajo pravni predpisi, ki prepovedujejo naslednje?

Da

Ne

Lov, prilaščanje, poškodovanje, ubijanje ter še zlasti motenje določenih X
živalskih vrst med razmnoževanjem, odraščanjem in prezimovanjem
Vsako uničevanje, pobiranje jajc v naravi in njihovo hranjenje

X

Posedovanje, ponujanje, nakupovanje in prodajanje iz narave odvzetih X
primerkov navedenih živalskih vrst ali njihovih delov
Trganje, zbiranje, rezanje, izkopavanje ali ruvanje določenih rastlin ali X
njihovih delov na naravnem rastišču
Posedovanje, ponujanje, nakupovanje in prodajanje primerkov določenih X
rastlin, vzetih iz narave
Če je odgovor da, kateri? Navedite določila.
Predvsem §§ 41, 42 Zveznega zakona o varstvu narave.
Člen 13e Bavarskega zakona o varstvu narave, 14. in 15. člen Bavarskega zakona o varstvu
narave;

Opomba: Na naslednje vprašanje odgovarjate le v primeru, da protokol v vaši deželi
velja že več kot dve leti.
34. Ali ste določili živalske in rastlinske vrste, za katere veljajo ukrepi iz 1. in 2. odst. 15.
člena Protokola Varstvo narave in urejanje krajine?
Da*
Če je odgovor da, kdaj?

X

Ne
Glejte tudi 42. člen Zveznega
zakona o varstvu narave – Predpisi
za posebej zaščitene in nekatere
druge živalske in rastlinske vrste –
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v povezavi s štev.10 2. odst. 10.
člena, 11. členom Zveznega
zakona o varstvu narave.
*Seznam določenih živalskih in rastlinskih vrst je potrebno priložiti.

35. Če ste izdali prepoved odvzema in trgovanja v skladu s 15. členom Protokola Varstvo
narave in urejanje krajine, ali ste dovolili izjeme k tem prepovedim?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
43. člen Zveznega zakona o varstvu narave
Izjeme:
(1) Od prepovedi posedovanja so, če pravni predpis v skladu s 5. odst. 52 člena ne
predvideva nič drugega, izvzeti:
1. Živali in rastline posebno zavarovanih vrst,
a) ki se v skladu z zakoni gojijo v Skupnosti in niso postale nikogaršnje, ki so bile
pridobljene z umetno oplodnjo ali odvzete iz narave,
b) ki so v skladu z zakoni prišle iz tretih držav v Skupnost,
2. Živali in rastline vrst, navedenih v 3. odst. 42. člena št. 2, ki so bile pred njihovo
vključitvijo v pravno uredbo v skladu s 4. odst. 52. člena zakonski pridobljene v Skupnosti.
1. stavek št. 1 črka b pa ne velja za živali in rastline vrst v smislu 2. odst. 10. člena št. 10 črka
b, ki so prišle po 3. aprilu 2002 brez dispenze v skladu z 8. odst. 2. stavek ali brez oprostitve v
skladu z 62. členom iz tretje države neposredno v Skupnost. Za razliko od 2. stavka pa se
lahko mrtve ptice, v 2. odst. 10. člena črka b podtočka bb navedenih evropskih vrst ptic, če lete v skladu s 1. odst. 2. člena Zveznega zakona o lovu urejajo pravni predpisi za področje
lova, za osebno uporabo ali kot stanovanjska oprema dobavijo brez disperze ali oprostitve iz
tretje države neposredno v lastno državo.
(2) Če v skladu s 1. odst. za živali in rastline posebno zavarovanih vrst ne veljajo prepovedi
posedovanja, so le-te izvzete tudi iz prepovedi trgovanja. To ne velja, s pridržkom pravnega
predpisa v skladu s 5. odst. 52. člena, za iz narave odvzete
1. živali in rastline strogo zavarovanih vrst,
2. ptice evropskih vrst.

Opomba: Nadaljnji pravni predpisi v (3) do (8) tukaj niso navedeni..
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Bavarska je poleg tega v skladu s 43. členom Zveznega zakona o varstvu narave z Uredbo o
kormoranih in sivih čapljah pravno uredila še nadaljnje izjeme.

36. Ali ste opredelili pojme „razmnoževanje, odraščanje in prezimovanje“, navedene v 1.
odst. 15. člena Protokola Varstvo narave in urejanje krajine?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kako? Podajte opredelitve.

37. Ali ste pojasnili druge izraze, ki bi lahko povzročali težave pri znanstveni razlagi?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere izraze in kako ste jih opredelili?

16. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Ponovno naseljevanje
domorodnih vrst
38. Ali spodbuja vaša dežela ponovno naseljevanje in razširjanje domorodnih prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst, podvrst, pasem in ekotipov, če so izpolnjeni pogoji iz 1. odst. 16.
člena Protokola Varstvo narave in urejanje krajine?
Da

Ne

X

Navedite podrobnosti.

39. Ali potekata ponovno naseljevanje in razširjanje na temelju znanstvenih spoznanj?
Da

Ne

X

Navedite podrobnosti..
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40. Ali po ponovni naselitvi nadzirate in po potrebi uravnavate nadaljnji razvoj teh živalskih
in rastlinskih vrst?
Da

Ne

X

Ne pride v poštev.

17. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Prepoved naseljevanja
41. Ali ste sprejeli notranje pravne predpise, ki zagotavljajo, da prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst ne boste naseljevali na tista območja, na katerih se v preteklosti, kolikor je do
sedaj znano, niso naravno pojavljale?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, ali predvidevajo ti predpisi izjeme?
Da

X

Ne

Ne pride v poštev.

Če takšni predpisi obstajajo, navedite ustrezne predpise in določila o morebitnih izjemah, če
so le-ti pomembni.
41. člen Zveznega zakona o varstvu narave: Splošna zaščita prosto živečih živali in rastlin:
(2) odstavek: Dežele sprejmejo ob upoštevanju 22. člena Direktive 92/43/EGS in 11. člena
Direktive 79/409/EGS ter črke h 8. člena Konvencije o biotski raznovrstnosti z dne 5. junija
1992 (Zvezni uradni list 1993 II stran 1471) primerne ukrepe, da preprečijo nevarnost
spremembe sestave živalstva in rastlinstva držav članic z naseljevanjem in širitvijo živali in
rastlin, ki se na območju prej niso pojavljale. Sprejmejo predvsem predpise o dovoljenjih za
naseljevanje
1. živali in
2. rastlin, ki se prej niso pojavljale na tem območju,
v prosti naravi. Dovoljenja se ne sme podeliti, če ni možno izključiti nevarnosti spremembe
sestave živalstva in rastlinstva držav članic ali nevarnosti obstoja oziroma širitve prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst v državah članicah ali njihove populacije. Iz obveznosti
pridobitve dovoljenja se izključijo:
1. sajenje rastlin v kmetijstvu in gozdarstvu,
2. naseljevanje živali
a) vrst, ki na območju niso tuje,
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b) vrst, ki se na območju niso pojavljale, da bi izboljšali biološko varstvo rastlin,
če je za naseljevanje potrebno pravno dovoljenje, pri katerem se upoštevajo
interesi varstva vrst,
3. naseljevanje živalskih vrst, ki se na območju niso pojavljale, če le-to urejata lovski in
ribiški zakon.

(3) odstavek: Dežele lahko sprejmejo še druge predpise; lahko predvsem opredelijo pogoje,
pod katerimi je dovoljen odvzem prosto živečih živali in rastlin, ki ne sodijo k posebej
zaščitenim vrstam, iz narave.

Bavarski zakon o varstvu narave, člen 16 (3): Prepoved naseljevanja za nedomorodne
vrste.

18. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Širjenje gensko spremenjenih
organizmov
42. Obstajajo pravni predpisi, ki pred vnašanjem z genetskimi tehnikami spremenjenih
organizmov v okolje predvideva preverjanje njihovega ogrožanja človeka in okolja?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kateri? Navedite predpise ter njihovo vsebino.
Nemški pravni predpisi o genski tehniki (Zakon o genski tehniki), ki udejanjajo ustrezna
določila Evropske unije, predpisujejo, da je potrebno pred vnašanjem in razpečevanjem
gensko spremenjenih organizmov izčrpno oceniti vsa s tem povezana tveganja za življenje in
zdravje ljudi in okolja, živali in rastlin ter njihove akcijske povezanosti (ocena tveganja). To
oceno tveganja in varnostne ukrepe je potrebno v rednih presledkih preverjati in po potrebi
prilagajati, predvsem če varnostni ukrepi niso primerni in ocena tveganja ne ustreza več
najnovejšim dosežkom znanosti in tehnike.

19. člen Protokola Varstvo narave in urejanje krajine – Dopolnilni ukrepi
43. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?
97

Težave pri izvajanju Protokola Varstvo narave in urejanje krajine
44. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšne?

Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
45. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!
V bavarskem alpskem prostoru je bil opredeljen velik delež zavarovanih območij; kot
strokovna zasnova je bil izdelan Program varstva vrst in biotopov za celoten bavarski alpski
prostor. S subvencijskimi programi (predvsem pogodbeno varstvo narave in program za
kulturno krajino) je v veliki meri uspelo ohraniti alpsko biotsko raznovrstnost..

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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D. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
hribovskega kmetijstva (Protokol z dne 20.12.1994)
4. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Vloga kmetov
1. Ali priznavate kmetom v alpskem prostoru zaradi njihovih raznovrstnih nalog odločilno
vlogo pri ohranjanju naravne in kulturne krajine?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kako?
-

z javno in politično pozornostjo;

-

s strokovno podporo;

-

s subvencijskimi ukrepi (državnimi in lokalnimi);

2. Ali ste vključili kmete v alpskem prostoru v sprejemanje odločitev in ukrepov za hribovita
območja?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kako?
Zaslišanje združenj planšarstva in hribovskih kmetov;

6. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Mednarodno sodelovanje
3. Katere izmed naslednjih dejavnosti zasledujete pri mednarodnem sodelovanju na področju
hribovskega kmetijstva (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Skupna presoja razvoja kmetijske politike

X

Medsebojni posveti pred vsako s kmetijsko politiko povezano pomembno
odločitvijo za izvajanje tega protokola
Čezmejno sodelovanje vseh pristojnih oblasti, posebej regionalnih uprav in X
lokalnih teritorialnih skupnosti zaradi uresničevanja ciljev tega protokola
Spodbujanje mednarodnega sodelovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi
zavodi
Spodbujanje

mednarodnega

sodelovanja

med

kmetijskimi

in

okoljskimi
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organizacijami
Spodbujanje skupnih pobud
Spodbujanje mednarodnega sodelovanja med občili
Spodbujanje izmenjave znanja in izkušenj

X

4. Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi
Multilateralni sporazumi

X

Finančna pomoč
Dodatno izobraževanje/usposabljanje
Skupni projekti

X

Druge oblike

X

Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.
Usklajeno postopanje pri političnih odločitvah;

Pojasnite, katera oblika (katere oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.
Skupni projekti, saj se pri tem pogosto vzpostavljajo osebni stiki.

7. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Pospeševanje hribovskega kmetijstva
5. Ali sprejemate naslednje ukrepe za pospeševanje hribovskega kmetijstva Da
(Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)

Ne

Diferencirano subvencioniranje ukrepov kmetijske politike na vseh ravneh X
glede na različne krajevne razmere
Pospeševanje hribovskega kmetijstva z upoštevanjem težjih naravnih razmer

X

Posebna pomoč kmetijam, ki zagotavljajo minimalno kmetijsko dejavnost v X
ekstremnih legah
Ustrezno nadomestilo za prispevek hribovskega kmetijstva pri ohranjanju in X
urejanju naravne in kulturne krajine ter varovanju pred naravnimi nesrečami,
kar je v splošnem interesu in presega splošne okvire obveznosti, na temelju
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sporazumov o konkretnih projektih in storitvah.
Če ste sprejeli enega ali več pospeševalnih ukrepov, navedite podrobnosti.
Različne pogoje kmetovanja upoštevata predvsem Program kulturne krajine in kompenzacijski
dodatek.

8. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Urejanje prostora in kulturna krajina
6. Ali upoštevate posebne razmere na hribovitih območjih pri urejanju prostora, namenski rabi
tal, komasaciji in izboljševanju plodnosti tal ob upoštevanju naravne in kulturne krajine?
Da

X

Ne

Navedite podrobnosti.
Program prostorskega razvoja upošteva posebnosti hribovskega območja.

7. Ali ste za hribovsko kmetijstvo, da bi lahko izpolnilo svoje raznovrstne naloge, predvideli
potrebne površine za kmetijsko rabo, ki bo primerna kraju in sprejemljiva za okolje?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, po kakšnih kriterijih izbirate te površine?
Za izpolnjevanje raznovrstnih nalog hribovskega kmetijstva je potrebno, da se vse hribovske
kmetijske površine uporabljajo kraju primerno in sprejemljivo za okolje. To se podpira s
posebnimi subvencijskimi ukrepi v okviru Bavarskega programa kulturne krajine in
kompenzacijskega dodatka.

8. Ali skrbite za ohranjanje oziroma obnavljanje tradicionalnih prvin kulturne krajine
(gozdov, gozdnih robov, gozdičevja, grmičevja, močvirnih, suhih in pustih travnikov,
planinskih pašnikov) kot tudi gospodarjenja z njimi?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
V glavnem gre za ohranitev kulturne krajine z ohranitvijo kmetijske in gozdarske rabe in s
tem povezanih krajinskih elementov.
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9. Ali sprejemate posebne ukrepe za ohranjanje tradicionalnih kmečkih poslopij in
arhitekturnih elementov ter za nadaljnjo uporabo značilnih načinov gradnje in gradbenega
materiala?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Investicijski subvencijski programi, zgledne gradbene rešitve, subvencije spomeniškega
varstva;

9. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Sonaravne metode gospodarjenja in značilni
proizvodi
10. Ali ste sprejeli vse potrebne ukrepe, da bi tako olajšali uporabo in širjenje ekstenzivnih,
sonaravnih in za območje značilnih metod gospodarjenja na hribovitih območjih in varovali
značilne kmetijske proizvode, ki se odlikujejo po lokalno omejenem, edinstvenem in
sonaravnem načinu proizvodnje, ter taki proizvodnji dvigali vrednost?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, za katere ukrepe gre?
Pobude za regionalno trženje;
Zaščitene označbe porekla;

11. Ali ste si z drugimi pogodbenicami prizadevali za oblikovanje skupnih kriterijev, da bi
tako olajšali uporabo in širjenje ekstenzivnih, sonaravnih in za območje značilnih metod
gospodarjenja na hribovitih območjih in varovali značilne kmetijske proizvode, ki se
odlikujejo po lokalno omejenem, edinstvenem in sonaravnem načinu proizvodnje, ter taki
proizvodnji dvigali vrednost?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, za katere kriterije gre?
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10. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Kraju primerna živinoreja in genetska
raznolikost
12. Kakšne ukrepe ste sprejeli za ohranitev živinoreje z njeno raznovrstnostjo značilnih
pasem, vključno s tradicionalnimi domačimi živalmi ter z njihovimi značilnimi proizvodi,
tako da je primerna kraju, razpoložljivim površinam in sprejemljiva za okolje?
Subvencije v okviru Programa kulturne krajine;
Subvencije za pasme živali, ki jim grozi izumrtje;

13. Ali ohranjate strukturo poljedelskih, pašnih in gozdnih površin, potrebno za tradicionalno
živinorejo?
Da

X

Ne

14. Ali pri ekstenzivni živinoreji ohranjate za posamezne kraje primerno razmerje med
staležem živine in površinami za pridelavo krme?
Da

X

Ne

15. Ali ste sprejeli potrebne ukrepe za ohranjanje tradicionalne živinoreje (zlasti na področju
raziskav in strokovne pomoči v zvezi z ohranjanjem genetske raznolikosti živine in kulturnih
rastlin)?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere ukrepe ste sprejeli? Navedite predvsem tudi morebitne rezultate
raziskav in strokovne pomoči.
-

Fitosociološke raziskave Bavarskega deželnega zavoda za kmetijstvo na travinju;

-

Analize v zvezi z uporabo kmetijsko-okoljskih ukrepov;

-

Statistične analize razvoja staleža živali;

11. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Trženje
16. Ali ste sprejeli ukrepe za ustvarjanje ugodnih razmer za trženje proizvodov hribovskega
kmetijstva?
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Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
-

Subvencioniranje pobud regionalnega trženja in ukrepov za izboljšanje tržne
strukture (predvsem pri mlekarnah in za ekoproizvode, tudi na gorskih pašnikih);

-

V omrežju „NAŠA DEŽELA“ (Unser Land), v katero sodi tudi solidarna skupnost
„Oberland“ (deželna okrožja Bad Tölz in Miesbach), naj bi se ohranile in izboljšale
osnove za življenje ljudi, živali in rastlin;

-

Ekomodela Achental (deželno okrožje Traunstein) in Hindelang (deželno okrožje
Oberallgäu);

-

Študija o ohranjanju planšarstva (deželno okrožje Traunstein);

-

Vitalne kmetije, «Pomlad z regratom» (deželno okrožje Bad Tölz-Wolfratshausen);

-

Trženje obdelovalnega lesa prek združenja kmetov – lastnikov gozda;

-

Ureditev ogledne sirarne Oberammergau (prva sirarna te vrste v Nemčiji, prodaja
mleko kmetov iz Oberammergaua, lokacija samostan Ettal)

17. Ali obstajajo blagovne znamke s kontroliranim poreklom in z jamstvom kakovosti, ki
enako ščitijo proizvajalce in potrošnike?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere? Naštejte blagovne znamke in navedite vsakokrat tudi datum
njihove uvedbe.
Npr. planinski sir iz Allgäua, gorski sir iz Allgäua/ementalski sir, Grasslov encijan;
„Kakovost iz Bavarske“, priznani certifikati ekološkega kmetijstva (npr. Demeter), „Odprta
hlevska vrata“, „Od tukaj“ (podjetje Feneberg v Allgäuu);

12. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Omejitev proizvodnje
18. Ali ste pri morebitni uvedbi omejitev kmetijske proizvodnje upoštevali posebne potrebe
kmetovanja na hribovitih območjih, primernega kraju in sprejemljivega za okolje?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kako?
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13. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo - Dopolnjevanje kmetijstva in gozdarstva
19. Ali pospešujete sonaravno gospodarjenje z gozdovi kot dodatni vir dohodka na kmetijah
ter kot dopolnilno dejavnost zaposlenih v kmetijstvu?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Diferencirane premije za pogozdovanje;

20. Ali upoštevate varovalne, uporabne, rekreacijske ter ekološke in biogenetske funkcije
gozda v razmerju do kmetijskih zemljišč ob upoštevanju posebnosti kraja in skladnosti s
krajino?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Ločevanje gozda in pašnika; ukrepi za varovalni gozd;

21. Ali tako uravnavate pašništvo in stalež divjadi z ustreznimi predpisi, da ne prihaja do
nesprejemljive škode v gozdu in na kmetijskih zemljiščih?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako? Navedite ustrezne predpise.
Izvedenska mnenja o objedanjih;
Načrti odstrela;
Zakon o gozdovih za Bavarsko;
Opuščanje gozdne paše na prostovoljni osnovi;

14. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Dodatni viri dohodka
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22. Ali spodbujate ustvarjanje in razvoj dodatnih virov zaslužka na hribovskih območjih,
predvsem na pobudo in v dobro tamkajšnjega prebivalstva, posebej na področjih, povezanih s
kmetijstvom, kot so gozdarstvo, turizem in obrt, da bi ohranili kmetije kot nosilce osnovne,
dopolnilne ali postranske gospodarske dejavnosti v skladu z varovanjem naravne in kulturne
krajine?
Da

X

Ne

Navedite podrobnosti in morebitne primere spodbujanja.
Spodbujanje podeželskega razvoja;
Posredno prek pospeševanja turizma v občinah/deželnih okrožjih
(uporaba turistične infrastrukture itd.).

15. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
23. Katere izmed naslednjih ukrepov ste sprejeli, da bi izboljšali razmere zaposlenih v
kmetijstvu in gozdarstvu na hribovitih območjih in povezali njihove življenjske in delovne
razmere z gospodarskim in družbenim razvojem na drugih območjih in predelih alpskega
prostora?
Izboljšanje prometnih povezav.
Gradnja in obnova stanovanjskih in gospodarskih poslopij.

X

Nabava in vzdrževanje tehničnih naprav in strojev.

X

Drugi

X

Navedite podrobnosti sprejetih ukrepov.
Investicijske subvencije v hribovskem območju prek programa KULAP-del B (Program
kulturne krajine);

16. člen Protokola Hribovsko kmetijstvo – Dopolnilni ukrepi
24. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?
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Težave pri izvajanju Protokola Hribovsko kmetijstvo
25. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšne?

Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
26. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!
Pozitivna: Demografski razvoj je eden izmed kazalcev atraktivnega življenjskega prostora
Alp. Kmetijska, majhna do srednje velika kmečka struktura je do sedaj sorazmerno stabilna.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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E. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
gorskega gozda (Protokol z dne 27.2.1996)
1. člen Protokola Gorski gozd – Cilji
1. Ali skrbite z naslednjimi ukrepi za udejanjanje cilja, da se gorski gozd Da
kot sonaravni življenjski prostor ohrani, po potrebi razvije ali poveča in da
se izboljša njegova stabilnost?
Gozdove pomlajujete naravno.

Ne

X

Prizadevate si za dobro strukturirano, stopničasto zgradbo sestojev z X
rastišču primernimi drevesnimi vrstami.
Uporabljate semena in sadike domorodnih gozdnih vrst.

X

Preprečujete erozijo in zbitje tal z neškodljivimi načini sečnje in spravila X
lesa.
Prostor za morebitne dodatne opombe:
Cilji se, kjer je potrebno, dosegajo z ukrepi sanacije varovalnega gozda.

2. člen Protokola Gorski gozd – Upoštevanje ciljev v politiki na drugih področjih
2. Ali upoštevate naslednje cilje/obveznosti Protokola Gorski gozd v svojih Da
politikah na drugih področjih?

Ne

Obremenitve zraka s škodljivimi snovmi je potrebno postopno zmanjšati na X
mero, ki ni škodljiva za gozdne ekosisteme. To velja tudi za obremenitve nanašajoč
se na SOx
zraka s škodljivimi snovmi, ki prihajajo čez meje.

X
nanašajoč se na
NOx in O3

Stalež parkljaste divjadi je potrebno omejiti na mero, ki brez posebnih X
varovalnih ukrepov omogoča naravno pomlajevanje rastišču primernih
gorskih gozdov.
Za mejna območja pogodbenice medsebojno usklajujejo ukrepe za
uravnavanje staleža divjadi.

X

Da bi bila ponovno vzpostavljena naravna selekcija pri staležu parkljaste
divjadi ter v interesu varstva okolja se spodbuja ponovna naselitev
plenilcev v skladu s celotnimi potrebami območja.

X

Ohranitev gorskega gozda, ki je sposoben opravljati svojo vlogo, ima X
prednost pred gozdno pašo. Gozdno pašo je potrebno zato tako omejiti ali
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po potrebi v celoti odpraviti, da se omogoči pomlajevanje gozdov, ki
ustrezajo rastišču, preprečujejo poškodbe tal in predvsem ohrani varovalna
vloga gozda.
Raba gorskega gozda za sprostitev in oddih se usmerja in po potrebi tako X
omeji, da ne ogroža ohranjanja in pomlajevanja gorskih gozdov. Pri tem je
potrebno upoštevati potrebe gozdnih ekosistemov.
Zaradi pomena trajne rabe lesa za narodno gospodarstvo in nego gozdov X
pogodbenice spodbujajo večjo uporabo lesa iz gozdov, s katerimi se
trajnostno gospodari.
Skrbeti je potrebno za zmanjševanje nevarnosti gozdnih požarov s X
primernimi preventivnimi ukrepi in učinkovitim bojem proti požarom.
Ker sonaravno in v izpolnjevanje vseh gozdnih funkcij usmerjeno gojenje X
gozdov ni možno brez strokovno usposobljenega osebja, je potrebno
poskrbeti za zadostno število strokovnega osebja.
Prostor za morebitne dodatne opombe:
Gozdna paša: Na Bavarskem je možna opustitev paše le na prostovoljni osnovi.

4. člen Protokola Gorski gozd – Mednarodno sodelovanje
3. Katere izmed naslednjih dejavnosti zasledujete pri mednarodnem sodelovanju? (Naredite
križec pri ustreznem odgovoru.)
Skupno vrednotenje razvoja gozdarske politike.
Medsebojni posveti pred pomembnimi odločitvami za izvajanje tega protokola.
Čezmejno sodelovanje vseh pristojnih oblasti, posebej regionalnih uprav in X
lokalnih skupnosti, za zagotavljanje uresničevanja ciljev tega protokola.
Spodbujanje mednarodnega sodelovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi X
institucijami.
Spodbujanje mednarodnega sodelovanja med gozdarskimi in okoljevarstvenimi X
organizacijami.
Spodbujanje skupnih pobud.
Spodbujanje mednarodnega sodelovanja med občili.
Spodbujanje izmenjave znanja in izkušenj.

X
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4. Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi
Multilateralni sporazumi

X

Finančna pomoč
Dodatno izobraževanje/usposabljanje

X

Skupni projekti

X

Druge oblike
Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.

Pojasnite, katera oblika (oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.
Izmenjava izkušenj, npr. na področju saniranja varovalnega gozda.

5. člen Protokola Gorski gozd – Podlage za načrtovanje
5. Ali ste izdelali podlage za načrtovanje, ki so potrebne za uresničevanje ciljev, navedenih v tem
protokolu?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali te zajemajo tudi raziskavo gozdnih funkcij s posebnim upoštevanjem
varovalne funkcije ter zadostno poznavanje gozdnih rastišč?
Da

X

Ne

Nanašajoč se na kartiranje
gozdnih funkcij;

X
Nanašajoč se na kartiranje
lokacij;

Katere službe so/so bile za to pristojne?
Državna gozdna uprava;

6. člen Protokola Gorski gozd – Varovalna funkcija gorskega gozda
6. Ali priznavate varovalnemu učinku gorskih gozdov, ki v veliki meri varujejo svoje lastno
rastišče in predvsem naselja, prometno infrastrukturo, kmetijske površine ipd., prednostni
položaj?
110

Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali je ravnanje s temi gozdovi usmerjeno k varovalnemu cilju?
Da

X

Ne

7. Ali ohranjate gorske gozdove, ki v veliki meri varujejo svoje lastno rastišče in predvsem
naselja, prometno infrastrukturo, kmetijske površine ipd., tam, kjer so?
Da

X

Ne

8. Ali v gorskih gozdovih v alpskem prostoru vaše dežele izvajate projekte za nego in izboljšanje
varovalnih gozdov?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
-

Ponovno pogozdovanje golih površin (vihar, lubadar, plazovi itd.);

-

Začasno preprečevanje drsenja snega;

-

Obnova starih sestojev;

-

Sečnja, usmerjena v naravno pomladitev;

-

Redčenje zaradi stabilnosti;

9. Ali v okviru projektov za nego oziroma izboljšanje varovalnih gozdov strokovno načrtujete in
izvajate ukrepe, ki so potrebni za ohranitev gorskih gozdov, ki v veliki meri varujejo svoje lastno
rastišče in predvsem naselja, prometno infrastrukturo, kmetijske površine ipd.?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali pri projektih za nego in izboljšanje varovalnih gozdov upoštevate cilje
varstva narave in urejanja krajine?
Da

X

Ne

7. člen Protokola Gorski gozd – Gospodarska funkcija gorskega gozda
10. Ali si v gorskih gozdovih, v katerih prevladuje gospodarska funkcija in kjer to zahtevajo
regionalne gospodarske razmere, prizadevate, da bi se gospodarjenje z gorskim gozdom lahko
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razvilo kot vir zaposlitve in dohodka za lokalno prebivalstvo?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Kompenzacija za določeno oteženo kmetovanje v obliki višjih subvencij ter posebne usmerjene
subvencije v gorskem gozdu;

11. Ali pomlajujete gorske gozdove z rastišču primernimi drevesnimi vrstami?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
Vzgoja rastišču primernega semenskega materiala na osnovi pogodb o vzgajanju sadik. Tako
pridobljen rastlinski material se nato posadi v okviru projektov za sanacijo varovalnega gozda.

12. Ali pri gospodarskem izkoriščanju gorskih gozdov izvajate to z negovalnim gospodarjenjem,
ki varuje tla in gozdne sestoje?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
-

Uporaba žičnih žerjavov za spravitev lesa, ki posebej varuje tla;

-

Uporaba konjev za spravilo lesa;

-

Uporaba posebnih gozdnih traktorjev s širokimi gumami;

8. člen Protokola Gorski gozd – Družbene in ekološke funkcije gorskega gozda
13. Ali ste sprejeli ukrepe za zagotavljanje pomembnih socialnih in okoljskih funkcij gorskega
gozda, kot so zagotavljanje njegovega vplivanja na vodne vire, na podnebno ravnovesje, na
varstvo zraka in na varstvo pred hrupom?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
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-

Kartiranje za varstvo narave pomembnega dejanskega stanja v okviru urejanja gozdov;

-

Funkcije gozda (rekreacijska funkcija, varstvo voda, varstvo klime, varstvo pred hrupom)
se upoštevajo pri periodičnem planiranju (Urejanje gozdov). Primeri za udejanjanje so
npr. povečano vnašanje listavcev, spodbujanje stopničaste zgradbe gozda, sajenje živih
mej in grmičevja z domačimi vrstami drevesastih rastlin itd.

14. Ali sprejemate ukrepe za zagotavljanje biotske raznovrstnosti gorskega gozda?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
-

Posebni projekti varstva vrst in biotopov (npr. divji petelin, renaturacija barij, planinski
orel);

-

Priprava načrtov upravljanja za območja Nature 2000 (opredelitev potrebnih ohranitvenih
ukrepov, opazovanje, izvedbeni projekti);

-

Negovalni in razvojni načrti za naravovarstvena območja;

-

Kartiranje alpskih biotopov;

-

Analiza za varstvo narave pomembnega dejanskega stanja;

15. Ali sprejemate ukrepe za zagotavljanje rabe gozda za sprostitev in doživljanje narave?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
-

Opredeljevanje in vzdrževanje omrežij pešpoti;

-

Doživljajski center v gorskem gozdu Ziegelwies (Gozdarski urad Füssen);

-

Naravne doživljajske poti;

-

Ureditev rekreacijskih infrastrukturnih objektov (npr. parkirišča, označitve s tablami,
počivalne klopi, planinske postojanke);

9. člen Protokola Gorski gozd – Odpiranje gozda
16. Ali sprejemate za preprečevanje škod, za sonaravno gospodarjenje in nego ukrepe za
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odpiranje gozda, ki jih skrbno načrtujete in izvajate, in ki upoštevajo zahteve varstva narave in
krajine?
Da

X

Ne

10. člen Protokola Gorski gozd – Naravni gozdni rezervati
17. Ali ste določili naravne gozdne rezervate v zadostnem obsegu in številu ter z njimi ravnali
tako, da lahko zagotovijo naravno dinamiko in raziskovanje, in ste v njih načelno ustavili vsako
rabo ali jo prilagodili cilju rezervata?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, koliko naravnih gozdnih rezervatov ste določili v alpskem 29
prostoru vaše dežele in kako velik je njihov delež v celotni gozdni površini?
0,5%

18. Če ste določili naravne gozdne rezervate, ali so v njih zastopani po možnosti vsi ekosistemi
gorskega gozda?
Da

X

Ne

19. Ali zagotavljate potrebno varovalno funkcijo gozdnega sestoja naravanih gozdnih rezervatov?
Da

X

Ne

20. Ali določate naravne gozdne rezervate v zasebnem gozdu načelno v skladu z dolgoročno
učinkovitim dogovorjenim varstvom narave?
Da

Ne

X

21. Ali sodelujete in ali ste pri načrtovanju in določanju čezmejnih naravnih gozdnih rezervatov
sodelovali z drugimi pogodbenicami, kolikor je bilo to potrebno?
Da

Ne

X

11. člen Protokola Gorski gozd – Spodbude in nadomestila
22. Ali zadostno spodbujate gospodarjenje z gozdovi – še posebej ukrepe, navedene v 6. do 10.
členu Protokola Gorski gozd - ob upoštevanju oteženih gospodarskih razmer v alpskem prostoru
in glede na storitve, ki se opravljajo pri gospodarjenju z gorskimi gozdovi?
114

Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti (pogoji za subvencije, vrsta subvencij, uporabljena
finančna sredstva itd.)
6. člen:

Sanacija varovalnega gozda iz državnega proračuna pri vseh kategorijah lastnikov
gozdov.

7./8. člen: - Posebne višine subvencij za gozdnogojitvene ukrepe v varovalnem gozdu, ki so
približno 50% višje kot so primerljive višine subvencij v drugih gozdovih.
- Subvencioniranje posebnih ukrepov izključno v varovalnem gozdu.
9. člen:

Povišane subvencije v gorskem gozdu (+ 20%) in varovalnem gozdu (+ 30%) za
gradnjo gozdnih poti;

10. člen: Naravni gozdni rezervat v gorskem in varovalnem gozdu, izključno v državnem
gozdu;

23. Ali imajo lastniki gozda pravico do primernega in storitvi ustreznega nadomestila, če se v
okviru gospodarjenja z gorskimi gozdovi zahtevajo storitve, ki presegajo obstoječe s pravnimi
predpisi predvidene obveznosti, in katerih nujnost je utemeljena v projektih?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.

24. Ali ste ustvarili potreben instrumentarij za financiranje ukrepov za spodbude in nadomestila?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, ali upoštevate pri financiranju poleg narodnogospodarskih prednosti za celotno
prebivalstvo tudi interese posameznika?
Da

Ne

Če je odgovor da, navedite vzpostavljen instrumentarij za financiranje ukrepov za spodbude in
nadomestila.
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12. člen Protokola Gorski gozd – Dopolnilni ukrepi
25. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?

Težave pri izvajanju Protokola Gorski gozd
26. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšne?

Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
27. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!
Izredno učinkoviti.

Prostor za morebitne opombe:
K 20. vprašanju: Opredelitev naravnih gozdnih rezervatov poteka na zakonski podlagi;
K 21. vprašanju: Ne obstajajo čezmejni naravni gozdni rezervati;
K 5. vprašanju/Kartiranje lokacij:
Obstaja v zasnovi; za celotno območje samo v narodnem parku Berchtesgaden;
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F. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
turizma (Protokol z dne 16.10.1998)
2. člen Protokola Turizem – Mednarodno sodelovanje
1. Ali si prizadevate za okrepljeno mednarodno sodelovanje med posameznimi pristojnimi
institucijami, katerega cilj je povečanje veljave mejnih območij z usklajevanjem turističnih in
prostočasnih dejavnosti, ki so sprejemljive za okolje?
Da

X

Ne

Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi
Multilateralni sporazumi
Finančna pomoč
Dodatno izobraževanje/usposabljanje
Skupni projekti
Druge oblike

X

Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.
Različne oblike čezmejnih diskusijskih in delovnih skupin,
npr.:
-

bilateralne diskusijske skupine (Bavarska/Salzburg in druge) tudi za področje turizma;

-

multilateralna delovna skupina za turizem DS Alpe-Jadran;

-

delovne skupine za turizem znotraj čezmejnih evroregij (npr. Evroregija SalzburgBerchtesgaden podeželje-Traunstein, evroregija Zugspitze/Wetterstein-Karwendel);

-

projektna skupina za kolesarski turizem v okviru evroregije Salzburg-Berchtesgaden
podeželje-Traunstein;

Pojasnite, katera oblika (katere oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.
Najbolje delujejo delovne skupine za turizem znotraj evroregij.
Razlogi: krajevna bližina in vključevanje nosilcev storitev ter njihova kompetenca pri odločanju.

5. člen Protokola Turizem – Obvladovanje ponudbe
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2. Ali ste razvili smernice, razvojne programe, sektorske načrte za trajnosten turistični razvoj v
skladu s cilji protokola?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali ste jih že udejanjili?
Da

X

Ne

Ali sta razvoj in udejanjanje potekala na za to najprimernejši ravni?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali smernice, razvojni programi in sektorski načrti Da
omogočajo presojo in primerjavo prednosti in slabosti načrtovanega
razvoja z naslednjih vidikov?
Z vidika družbenogospodarskih posledic za tamkajšnje prebivalstvo.

Ne

X

Z vidika posledic za tla, vodo, zrak, naravno ravnovesje in krajino ob X
upoštevanju posebnih ekoloških danosti, naravnih virov in meja
sprejemljivosti ekosistemov.
Z vidika posledic za javne finance.

X

3. Ali ste za celotno območje pripravili načrte, ki zagotavljajo trajnostni regionalni razvoj ob
upoštevanju vseh zahtev glede rabe (turizem, promet, kmetijstvo in gozdarstvo, poselitveni
prostor)?
Da

X

Ne

4. Ali izvajate pri načrtovanju in urejanju površin za turistično rabo presoje vplivov na okolje?
Da

X

Ne

Ali obstajajo za to pravni predpisi?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kateri?
Npr.:
Pravni predpisi za varstvo pred imisijami, Gradbeni zakonik, Bavarski zakon o gozdovih, Zakon
o vodah, Bavarski zakon o prostorskem načrtovanju, Zvezni zakon o urejanju prostora, Bavarski
zakon o železnicah in žičnicah;
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5. Če ste razvili smernice za trajnosten razvoj turističnih destinacij, pojasnite katere.
Bavarski program prostorskega razvoja 1.3 Turizem
-

Upoštevanje turizma pri prostorskih ukrepih;

-

Upoštevanje turističnih možnosti onstran deželne meje;

-

V območjih z velikim deležem dopustniškega turizma težišče na izboljšanju kakovosti
gospodarskih in komunalnih institucij;

-

Upoštevanje krajinskega značaja in naravnega režima;

Turistično-politična zasnova Bavarske državne vlade predvideva naslednje usmeritve:
-

kakovost pred količino,

-

sprejemljivost za okolje,

-

ponudbe v skladu s cilji in profesionalno trženje,

-

ohranitev raznovrstnosti ponudb,

-

uravnovešena turistična struktura.

V prihodnost usmerjen razvoj turizma v deželnem okrožju Berchtesgaden podeželje
(zgledno udejanjanje Protokola Turizem Alpske konvencije in Direktive o biotski raznovrstnosti
in razvoju turizma, kar subvencionira država).
V okviru modelnega projekta se trenutno pripravlja smernica za naravni in okolju prijazen razvoj
turizma v projektnem območju.

6. Ali ste lokalno prebivalstvo vključili v razvoj smernic?
Da

Ne

X (vendar pa občine in
komune)

7. Če ste razvili smernice, razvojne programe in sektorske plane, ali vsebujejo naslednje?
(Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Razvoj konceptov in ponudb za sonaraven turizem.
Izdaja certifikatov in okoljskih znakov za turistične ponudbe.

X
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Spodbujanje in uvajanje sistemov za okoljski menedžment.

X

Drugo
Če ste naredili križec pri eni ali več navedenih možnosti, navedite podrobnosti.
Bavarski okoljski pečat:
Od leta 1997 se izvaja akcija “Okoljsko zavestno obratovanje hotelov in restavracij” s podelitvijo
bavarskega okoljskega pečata za gostinstvo kot stalni ukrep; podelitev kvalificiranega okoljskega
priznanja s strani bavarske državne vlade.
Akcija “okoljski menedžment za kampe” v letu 2003:
Projekt “Ecocamping”, projekt je finančno podprlo bavarsko državno ministrstvo za okolje,
zdravje in zaščito potrošnikov.

6. člen Protokola Turizem – Usmeritve turizma
8. Ali pri razvoju turizma upoštevate načela varstva okolja in ohranjanja krajine?
Da

X

Ne

9. Ali spodbujate turistične projekte, ki varujejo krajino in so sprejemljivi za okolje?
Da

Ne

X

10. Ali s politiko krepite konkurenčno sposobnost sonaravnega turizma v alpskem prostoru?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Bavarski zakon o varstvu narave;
Bavarski zakon o gozdovih;
Program prostorskega razvoja BIII 1.2.2;
Z razvojnimi zasnovami, kot npr. z evroregijo Salzburg-Berchtesgaden podeželje-Traunstein;
S subvencioniranjem ekoloških občin, kot npr. Bad Hindelang, ali lokalnih turističnih pešpoti,
ogledne razstave gorskega sveta (npr. Oberstdorf);
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11. Ali dajete prednost ukrepom, ki spodbujajo inovacije in uvajanje novih oblik ponudbe?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katerim? Navedite tudi primere.
Usmerjanje subvencijske politike na cilje, kot so
-

fleksibilna starostna struktura,

-

kakovost namesto količine (turistično-politična zasnova).

Spodbujanje posebnih ponudb, kot npr.
-

kmečki turizem,

-

sistem vodenja smučarskih tur planinskega društva.

12. Ali si na območjih z močnim turističnim prometom prizadevate za uravnoteženost med
intenzivnimi in ekstenzivnimi oblikami turizma?
Da

X

Ne

13. Ali upoštevate pri ukrepih, ki jih je potrebno spodbujati in ki jih Da
spodbujate, naslednje vidike?

Ne

Pri intenzivnem turizmu: prilagoditev obstoječih turističnih objektov
in njihove opreme ekološkim zahtevam.
Pri intenzivnem turizmu: razvoj novih objektov v skladu s cilji
protokola.
12. in 13. vprašanje do sem ne ustrezata, saj na Bavarskem ne obstajajo
intenzivne oblike turizma v smislu čistih »spalnic«; zaradi
prostorskoplanskih določitev in postopkov urejanja prostora se je na
Bavarskem turizem organsko razvijal!
Pri ekstenzivnem turizmu: ohranjanje ali razvoj sonaravne in za okolje X
sprejemljive turistične ponudbe.
Pri ekstenzivnem turizmu: dviganje vrednosti naravne in kulturne dediščine X
turističnih območij.

7. člen Protokola Turizem – Pospeševanje kakovosti
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14. Ali je politika vaše dežele stalno in dosledno usmerjena v kakovostno turistično ponudbo v
celotnem alpskem prostoru in ali upošteva zlasti ekološke zahteve?
Da

X

Ne

15. Ali spodbujate izmenjavo izkušenj z drugimi pogodbenicami in Da
izvajanje skupnih programov za izboljšanje kakovosti predvsem na
naslednjih področjih?
Vključitev turističnih objektov in naprav v krajino in naravno okolje.

Ne

X
(delno)

Urbanizem, arhitektura (novogradnje in prenova vasi).

X

Nastanitveni objekti in ponudbe turističnih storitev.

X

Uvajanje novih oblik turistične ponudbe v alpskem prostoru z večjim
poudarkom na kulturnih prireditvah na posameznih območjih.

X

Navedite primere za področja, pri katerih ste odgovorili pritrdilno.
•

Vzpostavitev čezmejnih kolesarskih povezav in pešpoti (npr. Kleinwalsertal/Gottesacker;
Kreuth-Achensee; Schliersee-Erzherzog-Johann-Klause in Bayrischzell-Landl, kolesarska
povezava München-Inntal: VIA BAVARICA TYROLENSIS v evroregiji SalzburgBerchetsgaden podeželje-Traunstein);

•

Skupni programi podeljevanja certifikatov na področju gostinstva;

•

Dogovor pri prireditvah, prostočasnih ponudbah itd.;

•

Skupen regionalni promet in združenja vlečnic;

•

Ponudbe evroregije, kot so karte in brošure;

•

V zvezi s prenovo vasi: Svobodna država Bavarska finančno podpira «Nagrado evropske
prenove vasi» (koristi izboljšanju kakovosti, izmenjavi izkušenj že samo zaradi
mednarodne žirije);

•

V zvezi z nočitvenimi objekti: Kakovostna pobuda «Alpska gostoljubnost». Čezmejna
kakovostna in marketinška pobuda za nosilce storitev na Bavarskem, v Salzburgu in na
Tirolskem, s katero je pričela turistična zveza München-Zgornja Bavarska v decembru
2004. Pobudo treh dežel delno subvencionira tudi Svobodna država Bavarska;

•

Primerjajte pa na splošno v zvezi z izmenjavo izkušenj 1. vprašanje k 2. členu Protokola
Turizem;
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8. člen Protokola Turizem – Usmerjanje turističnih tokov
16. Ali sprejemate ukrepe za usmerjanje turističnih tokov v zavarovanih območjih?
Da

Ne

X

17. Ali sprejemate ukrepe za usmerjanje turističnih tokov zunaj zavarovanih območij?
Da

Ne

X

9. člen Protokola Turizem – Omejitve razvoja zaradi naravnega okolja
18. Ali usklajujete razvoj turizma s posebnostmi okolja in razpoložljivimi viri kraja in regije?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kako?
Bavarski zakon o varstvu narave;
Določila v Programu prostorskega razvoja in v regionalnem načrtu;
Različni postopki dovoljevanja;
Zaradi obsežnih varovalnih območij (območja FFH, SPA, zavarovane krajine) izhajajo že iz tega
omejitve pri turističnih razvojnih ukrepih.

19. Ali projekte, ki bi lahko znatno vplivali na okolje, predhodno ovrednotite?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, ali upoštevate rezultate tega ovrednotenja pri odločanju?
Da

Ne

X

10. člen Protokola Turizem – Območja miru
20. Ali ste določili območja miru, na katerih se odpovedujejo urejanju prostora v turistične
namene?
Da

X

(s Programom prostorskega

Ne

razvoja)
(primerjajte odgovor k 1B IX)
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11. člen Protokola Turizem – Politika razvoja nastanitvenih zmogljivosti
21. Ali pri politiki razvoja nastanitvenih zmogljivosti z naslednjimi ukrepi Da
upoštevate omejenost razpoložljivega prostora?
Dajanje prednosti komercialnim nastanitvenim enotam.

X

Obnova in uporaba obstoječih objektov.

X

Posodabljanje in izboljšanje kakovosti obstoječih nastanitvenih zmogljivosti.

X

Ne

12. člen Protokola Turizem - Žičnice
22. Ali zagotavljate, da se pri izdajanju novih dovoljenj za žičnice upoštevajo tudi ekološke in
krajinske zahteve?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, s katerimi instrumenti oziroma pravnimi predpisi?
21. člen Bavarskega zakona o železnicah in žičnicah v povezavi z Uredbo o žičnicah št. 9 in 10 1.
odst.;
Program prostorskega razvoja, B III 1.2.2.2;
Postopek urejanja prostora ali presoja vplivov na okolje;
Načrt spremljanja nege krajine, okoljske raziskave prosto živečih živali;

23. Ali predvidevajo nova obratovalna dovoljenja in koncesije za žičnice umik (razstavitev in
odstranitev) starih naprav?
Da

X 38. člen Bavarskega

Ne

zakona o železnicah in
žičnicah

24. Ali predvidevajo nova obratovalna dovoljenja in koncesije za žičnice zasaditev sproščenih
površin predvsem z domorodnimi rastlinskimi vrstami?
Da

X

Ne

13. člen Protokola Turizem – Promet in prevoz turistov
25. Ali ste v obdobju poročanja spodbujali ukrepe, katerih cilj je omejevanje prometa z
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motornimi vozili v turističnih krajih?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
-

Zasnove razbremenitve prometa Berchtesgaden, Oberstdorf, pozneje Zasnova za
razbremenitev prometa za južno deželno okrožje Oberallgäu;

-

Vzpostavitev avtobusnih linij in zbirnih taksijev, npr. krožna linija Wendelstein,
avtobusni koncept Westallgäu, avtobus za planince na Eng (Tirolska), zbirni taksiji na
klic, avtobusna povezava izletniških točk z železnico;

-

Razširitev različnih lokalnih avtobusnih linij (npr. Lindau, Ruhpolding);

-

Vzpostavitev peš con (delno obstajajo že dolgo) zadeva tudi 26. vprašanje

26. Ali ste omejili individualen promet z motornimi vozili?
Da

X

Ne

27. Ali podpirate zasebne ali javne pobude za boljšo dostopnost turističnih krajev in središč z
javnimi prevoznimi sredstvi in spodbujate turiste k uporabi takega prevoza?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
•

Glejte 25. vprašanje!

•

Brezplačen prevoz koles z bavarsko železnico v deželnem okrožju Miesbach oziroma
Berchtesgaden podeželje;

•

Regionalni avtobus Isny okolica;

•

Izboljšava javnega potniškega primestnega prometa med Kemptnom (Allgäu) oziroma
Röthenbachom in Isnyjem;

•

V okviru projekta Evropske unije Alps Mobility II se v turističnih regijah Berchtesgaden
podeželje in Oberallgäu spodbuja sodelovanje na področjih okolju prijazne mobilnosti in
turističnega trženja trajnostno mobilnih ponudb. Sem sodijo na primer tudi inovativni
informacijski sistemi, intermodalni medmrežni portali, medmrežni ali GPS planerji tur
oziroma mobilnosti, uporaba informacijskega sistema pri velikih prireditvah, npr.
svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v februarju 2005 v Oberstdorfu. Že predtem
pa so podpirali pripravo in udejanjanje trajnostnih zasnov mobilnosti in uporabo
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alternativnih avtobusov v okviru pilotnih projektov (glejte tudi www.iakf.de).

14. člen Protokola Turizem – Posebne tehnike urejanja površin
28. Ali potekajo gradnja, vzdrževanje in obratovanje smučišč tako, da se čim bolj varuje krajina?
Da

X

Ne

Ali pri tem upoštevate naravno ravnovesje in občutljivost biotopov?
Da

X

Ne

29. Ali je dovoljena uporaba naprav za zasneževanje?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, pod kakšnimi pogoji izdajate dovoljenja za uporabo naprav za zasneževanje in
kateri pravni predpisi urejajo njihovo uporabo? Pojasnite predvsem, kako ugotavljate primernost
vodnih in ekoloških razmer za uporabo naprav za zasneževanje.
Za vzpostavitev in obratovanje je potrebno dovoljenje na osnovi člena 59a Bavarskega zakona o
vodah;
Pridobitev strokovnih ekspertiz, v glavnem v okviru PVO-ja;
Priprava načrta spremljanja nege krajine;

30. Ali omejujete spreminjanje terena?
Da

X

Ne

31. Ali se preurejene površine zazelenijo predvsem z domorodnimi rastlinskimi vrstami?
Da

X

Ne

15. člen Protokola Turizem – Športne dejavnosti
32. Ali ste sprejeli ukrepe za usmerjanje športnih dejavnosti na prostem?
Da

X

Ne

126

Če je odgovor da, kako?
Pogosto potrebna dovoljenja – postopki dovoljevanja;
Bavarski zakon o varstvu narave;
Program prostorskega razvoja, npr. B V, 6.3;
Okoljski dogovori z zvezami, npr. za planinarjenje, gorsko kolesarjenje, zimski šport, vodni šport
in modelarsko letenje;

33. Ali obstajajo omejitve za motorizirane športe?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Obvezno dovoljenje, npr.
-

za avtomobilske dirke v skladu z 2. odst. 29. člena Zakona o cestnem prometu; poleg tega
veljajo od 01.01.1991 Splošna načela o postopkih Ministrstva za notranje zadeve;

-

za vožnjo z motornimi čolni in amfibijskimi motornimi kolesi v skladu s 4. odst. 27. člena
Bavarskega zakona o vodah oziroma 1. odst. 3. člena 1. stavek Zakona o plovbi.

16. člen Protokola Turizem – Dovoz z zračnimi plovili
34. Ali je dovoljeno izkrcanje iz zrakoplovov v športne namene zunaj letališč?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, pod kakšnimi pogoji? Navedite predvsem kraje in krajevne danosti, kjer je to
dovoljeno ter obseg, v katerem je to dovoljeno. Navedite tudi predpise, ki urejajo izkrcanje iz
zrakoplovov v športne namene zunaj letališč.
Dovoljenje za izkrcanje podeljuje v skladu s 25. členom Letalskega zakona pooblaščena
institucija – nemško padalsko športno društvo, če obstaja med drugim tudi privolitev lokalnega
naravovarstvenega organa. To se podeljuje restriktivno in samo kot izjema (samo okoli 1,5% vseh
v Nemčiji podeljenih dovoljenj).
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17. člen Protokola Turizem – Razvoj gospodarsko manj razvitih območij
35. Ali ste proučili in razvili rešitve, ki omogočajo uravnovešen razvoj gospodarsko manj razvitih
območij?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Cilj v Programu prostorskega razvoja A 1.1;
Udejanjanje z regionalnimi programi;

18. člen Protokola Turizem – Razporejanje počitnic
36. Ali ste sprejeli ukrepe za izboljšanje prostorske in časovne razporeditve turističnega
povpraševanja na turističnih območjih?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali ste to dosegli v okviru meddržavnega sodelovanja?
Da

Ne

X

37. Če ste sprejeli ukrepe za izboljšanje prostorske in časovne razporeditve turističnega
povpraševanja, za kakšne ukrepe je šlo pri tem?
Znotraj posameznih nemških zveznih dežel so v letu 2003 izboljšali časovno razporeditev
počitnic. V primerjavi s prej predvideno ureditvijo za obdobje 2003 do 2008 so čas počitnic z
novo ureditvijo za obdobje 2005-2010 podaljšali od povprečno 75 na povprečno 83 dni;
Uvedba novih počitnic (npr. pustne/zimske počitnice);

19. člen Protokola Turizem – Spodbujanje inovacij
38. Ste razvili primerne spodbude za uresničevanje usmeritev tega protokola?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne? Navedite tudi primere.
Finančno spodbujanje je vezano predvsem na ukrepe za izboljšavo kakovosti in upoštevanje
okoljskega vidika.
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39. Kakšne inovacije je spodbudilo udejanjanje Protokola Turizem?
Za bavarski alpski prostor ne obstaja potreba, da bi se moralo kar koli nadoknaditi, glejte k temu
tudi 7., 10., 15., 25. in 27. vprašanje.

20. člen Protokola Turizem – Sodelovanje med turizmom, kmetijstvom, gozdarstvom in
obrtjo
40. Ali spodbujate sodelovanje med turizmom, kmetijstvom, gozdarstvom in obrtjo?
Da

Ne

X

Ali spodbujate pri tem predvsem povezave dejavnosti, ki ustvarjajo delovna mesta v smislu
trajnostnega razvoja?
Da

Ne

X

Če vaša dežela spodbuja sodelovanje med turizmom, kmetijstvom, gozdarstvom in obrtjo,
pojasnite, kako.
Medsebojno usklajevanje pri projektih in načrtih;
Načelno zaslišanje drugih prizadetih resorjev;

21. člen Protokola Turizem – Dopolnilni ukrepi
41. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?

Težave pri izvajanju Protokola Turizem
42. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

Ne

X
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Če je odgovor da, kakšne?

Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
43. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!
Izredno uspešni.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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G. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
prometa (Protokol z dne 31.10.2000)
7. člen Protokola Promet – Splošna prometnopolitična strategija
1. Ali udejanjate racionalno in varno odvijanje prometa v prometnem omrežju, ki je čezmejno
med seboj usklajeno?
Da

X

Ne

2. Ali v čezmejno med seboj usklajenem prometnem omrežju udejanjate Da
naslednje ukrepe?

Ne

Med seboj usklajujete nosilce prometa, prometna sredstva in zvrsti prometa ter X
dajete prednost intermodalnosti.
Obstoječe prometne sisteme in infrastrukture v alpskem prostoru čim bolje X
izkoriščate, med drugim tudi z uporabo telematike.
Povzročitelju zaračunavate eksterne
diferencirane po obremenitvah.

stroške

in

stroške

infrastrukture, X,
delno

Z ukrepi urejanja prostora in s strukturnimi ukrepi vplivate na promet v korist X
preusmeritve prevoznih storitev v potniškem in tovornem prometu na okolju
prijaznejša prometna sredstva in dajete prednost intermodalnim prevoznim
sistemom.
Evidentirate in izkoriščate potenciale za zmanjšanje prometa.

X

3. Ali sprejemate, če je to potrebno, po najboljših močeh naslednje ukrepe?

Da

Zavarovanje prometnih poti pred naravnimi nevarnostmi

X

Ne

Ukrepi za zaščito ljudi in okolja v območjih s posebnimi obremenitvami iz X,
delno
prometa
*

Postopno zmanjševanje emisije škodljivih snovi in hrupa vseh nosilcev prometa X
tudi na osnovi najboljše razpoložljive tehnologije
**
Povečanje prometne varnosti
*

X

npr. B20 Weisswand

** Primer med drugim prepoved nočne vožnje B20/21, uporaba vozil na zemeljski plin;
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8. člen Protokola Promet – Postopek za evalvacijo projektov in za meddržavno
konzultacijo
4. Ali pri velikih novogradnjah in pomembnih spremembah ali rekonstrukcijah Da
obstoječih prometnih infrastruktur opravljate naslednje presoje/analize?
Presoje smotrnosti

X

Presoje vplivov na okolje

X

Analize tveganj

X

Druge presoje

X

Ne

Če ste naredili križec pri odgovoru „druge presoje“, navedite vrsto teh presoj.
Zakon o kumulativni odobritvi načrta;

Če je bil zgoraj odgovor da: Ali upoštevate rezultate opravljenih presoj/analiz v pogledu ciljev
tega protokola?
Da

X

Ne

5. Ali usklajujete in koncertirate projekte za prometne infrastrukture v alpskem prostoru z
drugimi pogodbenicami?
Da

X

Ne

6. Ali opravljate pri projektih, ki imajo pomemben čezmejni vpliv, pred izvajanjem projekta in
najpozneje po predložitvi zgoraj navedenih presoj konzultacije s pogodbenicami, ki jih to zadeva?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
A7 odsek Neselwang – Füssen;
A96 predor Pfänder;
Elektrifikacija Geltendorf – Lindau (švicarska ponudba za sofinanciranje);
Sanacija ausserfernske železnice (Garmisch-Partenkirchen – Reutte na Tirolskem);
Nov most čez reko Salzach pri Laufnu;
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7. Ali so pri projektih, ki imajo pomemben čezmejni vpliv in ki jih je načrtovala ali izvedla druga
pogodbenica, konzultirali vašo deželo pred izvajanjem projekta?
Da

Ne vedno

X

Ne

Če ste naredili križec pri odgovoru „ne“ ali „ne vedno“, navedite primer ali primere, v katerih
vaše dežele niso konzultirali, z navedbo pogodbenice, in približni datum izvedbe projekta, za
katerega vas niso konzultirali.
Omejitev hitrosti in prepoved nočne vožnje v Avstriji na avtocesti A12 (dolina reke Inn) 2002 in
2004;
Delna prepoved vožnje v Avstriji na A12.

8. Ali spodbujate močnejše vključevanje prevozne komponente v okoljski menedžment podjetij v
svoji deželi?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
•

Usposabljanje za način vožnje, pri katerem se varčuje z gorivom;

•

Objava usmeritve za transportno gospodarstvo in podjetja z lastnim voznim parkom
„Okolju prijazno obratovanje voznega parka“ (ažuriranje še v letu 2005);

•

Spodbujanje posvetovanj o varstvu okolja, pa vse do uvedbe sistema okoljskega
menedžmenta v skladu z Bavarskim programom posvetovanj o okolju;

•

Sprejetje podjetij transportnega gospodarstva, ki se močno angažirajo na področju varstva
okolja, v „Bavarski okoljski pakt“;

9. člen Protokola Promet – Javni promet
9. Ali spodbujate vzpostavitev in razširitev uporabnikom prijaznih in okolju primernih sistemov
javnega prometa?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
-

Nosilci komunalnih nalog (deželna okrožja, mesta z lastnim statutom) dobijo državne
dotacije za naročanje prometnih storitev;
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-

Subvencioniranje avtobusnega prometa (predvsem za avtobuse na zemeljski plin in
avtobuse s filtri za saje;

-

Vzpostavitev čezmejnega prometnega združenja z deželo Salzburg (projekt programa
Interreg);

10. Ali sta vzpostavitev in razširitev uporabnikom prijaznih in okolju primernih sistemov javnega
prometa prispevala k trajnostni ohranitvi in izboljšanju poselitvene in gospodarske strukture kot
tudi rekreacijskih in prostočasnih aktivnosti v alpskem prostoru?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
-

Zmanjšanje individualnega prometa (vzpostavitev „prostočasnih linij“, avtobusne
povezave do planinskih koč);

10. člen Protokola Promet – Železniški in ladijski promet
11. Ali ste spodbujali/spodbujate naslednje ukrepe, da bi se bolje izkoristila Da
posebna primernost železnice za obvladovanje prometa na velike razdalje kot
tudi njeno omrežje za prometno povezanost gospodarstva in turizma alpske
regije?

Ne

Izboljševanje železniških infrastruktur z gradnjo in razvojem velikih čezalpskih X 1)
osi, vključno z dovoznimi odseki in prilagojenimi terminali.
Nadaljnja optimizacija obratovanja, kot tudi posodabljenje železnice, predvsem v X 2)
čezmejnem prometu.
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Opombe:
1)

Za izgradnjo tirov so pristojna podjetja za železniško infrastrukturo. Država financira
izgradnjo tirov v skladu z načrtom potrebe po državnih tirih 2004. Le-ta upošteva izgradnjo
brennerske povezovalne proge München – Kufstein, povezovalne proge NEAT-a München
– Memmingen – Lindau in proge München – Mühldorf – Freilassing – nemško-avstrijska
meja; če bo prišlo do omejevanja sredstev, lahko pride do časovnih pomikov v realizaciji
projektov.

2)

Gre za v glavnem podjetniško nalogo, pri čemer so v akcijskem načrtu «Brenner 2005»
vlade Italije, Avstrije in Nemčije skupno z akterji, med drugim železniškimi podjetji,
določile za brennersko progo ukrepe in odgovornosti.
Izboljšave interoperabilnosti čezmejnega železniškega sistema v udejanjanju Direktive 2001
16/ES.
Projekt programa Interreg III B AlpFRail (glejte tudi 1B, X)

3)

Delovna skupina IQ-C (Mednarodna delovna skupina za izboljšavo kakovosti železniškega
prometa na koridorju sever-jug), ki so jo ustanovili ministri za promet Nemčije, Italije,
Nizozemske in Švice, se ukvarja z evidentiranjem in odstranjevanjem obstoječih slabosti
koridorja železniškega tovornega prometa Nizozemska-Italija prek Nemčije-Švice, da bi
dosegli politične cilje preusmeritve prometa glede na pričakovano porast v tovornem
prometu sever-jug.

Ukrepi s ciljem, da se preusmeri predvsem tovorni promet na večje razdalje na X
železnico in močneje harmonizira določanje tarif za prometne infrastrukture.
Vzpostavitev intermodalnih prevoznih sistemov, kombinirani promet.

X

Nadaljnji tehnični razvoj železnice za povečanje zmogljivosti ob istočasnem X 3)
zmanjšanju emisije hrupa.
Povečana uporaba železnice in vzpostavitev uporabnikom prijaznih sinergij med X
potniškim daljinskim in regionalnim ter lokalnim prometom.
Opomba 3): glejte opombo 2) zgoraj;
12. Ali spodbujate prizadevanja, da se za zmanjšanje deleža tranzitnega tovornega prometa po
kopnem bolj uporabljajo zmogljivosti plovbe?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Plovbo po Donavi med Staubingom in Vilshofnom naj bi z ukrepi regulacije reke optimirali.
Zvezna vlada poleg tega podpira prizadevanja, da bi se zmogljivost plovbe uporabljala za
zmanjšanje deleža tranzitnega tovornega prometa po kopnem. Tranzitni tovorni promet po
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kopnem se lahko načelno zmanjša, poleg možnosti rečnih vodnih poti, tudi z morskim prometom
na kratke razdalje. Zasnova „From Road to Sea/Waterway“ se v Namčiji torej zasleduje kot
glavna prometno-politična tema.

Zvezna vlada je opredelila cilj, da bodo do leta 2015 povišali deleže železniškega in rečnega
prometa na celotnem prometnem trgu od sedanjih 14,2% na 25% (železnica) oziroma od 12,7%
na 14% (rečni promet).

11. člen Protokola Promet – Cestni promet
13. Ali ste v obdobju poročanja gradili nove ceste višjega reda za čezalpski promet?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?

14. Kako ste v vaši deželi udejanjili pogoje, navedene v 2. odst. 11. člena?
Na temelju načrta potreb iz leta 1992 sta zakonsko opredeljena ustrezna projekta za znotrajalpski
promet
B 2nov Eschenlohe – Garmisch-Patenkirchen
B 19

Immenstadt – Kempten (gradbena odseka I in II).

V okviru vsakokrat potrebnega gradbeno-pravnega dovoljenja so bili pogoji, postavljeni v 2. odst.
11. člena, upoštevani na temelju nacionalnih zakonskih predpisov (med drugim Zakona o presoji
vplivov na okolje) oziroma jih bodo še upoštevali in njihovo izvrševanje zagotovili pri gradnji.
.

12. člen Protokola Promet – Zračni promet
15. Ali ste sprejeli ukrepe za zmanjševanje obremenitve okolja zaradi letalskega prometa,
vključno z letalskim hrupom?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
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Subvencioniranje (posredno) uporabe letal, ki povzročajo manj hrupa; nobenih novih letališč v
alpskem območju.

16. Ali je dovoljeno izkrcanje iz zrakoplovov zunaj letališč?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, pod kakšnimi pogoji?
Dovoljenje za izkrcanje podeljuje v skladu s 25. členom Letalskega zakona pooblaščena
institucija – nemško padalsko športno društvo, če obstaja med drugim tudi privolitev lokalnega
naravovarstvenega organa. To se podeljuje restriktivno in samo kot izjema (samo okoli 1,5% vseh
v Nemčiji podeljenih dovoljenj).

17. Ali ste sprejeli primerne ukrepe za časovno in lokalno omejitev nemotoriziranega
prostočasnega letalskega prometa, da bi varovali divjad?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Posledica uredbe za posamezna zavarovana območja so omejitve. Za pristajališča za takšen
letalski promet je potrebno dovoljenje, pri katerem sodeluje naravovarstveni organ.

18. Ali ste izboljšali sistem javnega prometa od letališč v bližini Alp v različne alpske regije, ne
da bi s tem povečali obremenitev okolja?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako? Navedite primere.
Bavarska nima letališč v bližini Alp, vendarle pa obstaja letališki transfer v München oziroma
Salzburg s posebnimi linijami v skladu s 43. členom Zakona o prevozu oseb.

19. Ali ste po pričetku veljave protokola v alpskem prostoru gradili nova ali pomembno
rekonstruirali obstoječa letališča?
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Da

Ne

X

13. člen Protokola Promet – Turistični objekti
20. Ali ste preverili/ali preverjate vpliv nadaljnje gradnje turističnih objektov na promet ob
upoštevanju ciljev tega protokola?
Da

X

Ne

Ali je takšna preverba predvidena na osnovi pravnih predpisov?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite pravne predpise.
Postopek urejanja prostora;
Pravni predpisi, ki izhajajo iz Programa prostorskega razvoja;

21. Ali je gradnja turističnih objektov, če so potrebni, povezana s preventivnimi in
kompenzacijskimi ukrepi za dosego ciljev tega ali drugih protokolov?
Da

X

Ne

22. Ali dajete pri gradnji turističnih objektov prednost javnemu prometu?
Da

X

Ne

23. Ali spodbujate ureditev in ohranitev območij z omejenim prometom in brez prometa, ureditev
turističnih krajev, kjer je prepovedana vožnja z avtomobilom, kot tudi tudi druge ukrepe za
spodbujanje prihoda in bivanja počitniških gostov brez avtomobilov?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako? Navedite tudi primere.
Razvoj javnega potniškega primestnega prometa (Oberstdorf brez avtomobilov/alpsko mesto
Sonthofen),
zasnova razbremenitve prometa Berchtesgaden,
zasnova razbremenitve prometa za južno deželno okrožje Oberallgäu;
Projekt Evropske unije Alps Mobility II;
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14. člen Protokola Promet – Realni stroški
24. Ali uporabljate načelo povzročitelja za boljše zaračunavanje stroškov različnih nosilcev
prometa, vključno s stroški poti in zunanjimi stroški (npr. zaradi nesreč in obremenitev okolja)?
Da

Delno

Ne

Načelo povzročitelja se pri cestnini za tovornjake ne uporablja v celoti, saj se eksterni stroški
zaračunavajo le delno z diferenciranjem cestnine po razredu emisije. Cestnina za tovornjake
temelji na izračunu stroškov poti iz leta 2001, ki pa ne upošteva dejanskih eksternih stroškov
vozil, za katere je cestnina obvezna. Sistema izračuna za ugotavljanje eksternih stroškov še
niso razvili. V skladu z veljavno Direktivo o evrovinjeti (Direktiva 1999/62/ES) pa
vključevanje eksternih stroškov v izračun stroškov poti sploh ni možno.
25. Ali ste razvili obračunski sistem za ugotavljanje stroškov poti in eksternih stroškov?
Da

X (delno)

Ne

Pri načrtovanju prometnih poti na zvezni ravni se – metodološko zelo podrobno – za cesto,
železnico in vodne poti upoštevajo zunanji učinki manjših stroškov zaradi nesreč in manjših
obremenitev okolja zaradi hrupa in odpadnih plinov.
26. Ali ste uvedli še druge sisteme pristojbin, specifičnih za posamezne zvrsti prometa, ki bi
dovoljevali, da se pravično krijejo realni stroški?
Ne
Ne, v pripravi (na začetku).
Ne, v pripravi (že precej daleč).

X

Da
Da. Jih že uporabljamo.
Če je odgovor da, kako izgledajo ti sistemi pristojbin? Navedite podrobnosti.
Uvedba pristojbine v odvisnosti od razdalje za uporabo zveznih avtocest s težkimi tovornimi
vozili („cestnina za tovornjake“ za tovornjake od 12 t največje skupne dovoljene teže) z
diferencirano višino cestnine (po razredu emisije in številu osi) 01.01.2005.
Možna tudi razširitev na odseke magistralnih cest pod določenimni pogoji.

Povišanje in diferenciacija trošarine za mineralna olja in davka na električno energijo v okviru
reforme ekološkega davka, npr. opredelitev ugodnega davka na zemeljski plin do leta 2020, da bi
zagotovili varnost investicij. Do konca leta 2009 so biogoriva v celoti oproščena trošarine za
mineralna olja. Od 01.01.2003 obstajajo v Nemčiji zaradi diferenciacije davka po vsebnosti
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žvepla samo še goriva brez žvepla. Javni potniški primestni promet in železniški promet plačujeta
bistveno nižje davke.

Cestnina za tovornjake je le začetek zaračunavanja stroškov povzročitelju. Od celostnega sistema
je to še zelo daleč.

15. člen Protokola Promet – Ponudba in uporaba prometnih infrastruktur
27. Ali v referenčnem dokumentu po enotnem vzorcu evidentirate in periodično ažurirate stanje
in razvoj, kot tudi uporabo oziroma izboljšanje prometnih infrastruktur in prometnih sistemov
višjega reda ter zmanjšanje obremenitev okolja?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kje je mogoče dobiti vpogled v ta referenčni dokument?

28. Če pripravljate referenčni dokument, ali se na osnovi tega referenčnega dokumenta preverja,
koliko prispevajo izvedbeni ukrepi k doseganju in nadaljnjemu razvoju ciljev Alpske konvencije
in še posebej tega protokola?
Da

Ne

Če je odgovor da, kakšen je rezultat te preverbe?
Odpade, glejte 27. vprašanje.

16. člen Protokola Promet – Cilji kakovosti okolja, standardi in kazalci
29. Ali ste določili in udejanjili cilje kakovosti okolja za dosego trajnostnega prometa?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, pod kakšnimi pogoji in kje so ti urejeni s pravnimi predpisi?
Evropska okvirna direktiva 96/62/ES o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega zraka.
Udejanjanje v nacionalnih pravnih predpisih z 22. uredbo k Zveznemu zakonu o varstvu pred
imisijami.
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17. člen Protokola Promet – Usklajevanje in obveščanje
30. Ali pred pomembnimi prometno-političnimi odločitvami o njih obveščate druge pogodbenice,
da bi le-te vključile predvsem v med seboj usklajeno čezmejno politiko urejanja prostora?
Da

X

Ne

Ali je že prišlo do takšnih usklajevanj?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
Mednarodna konferenca o Bodenskem jezeru, Komisija za promet;
Delovna skupina za infrastrukturo severne dovoznice do brennerskega bazičnega predora;
DS alpskih dežel, Komisija za promet;
Usmerjevalni odbor za obravnavanje vprašanj v zvezi s priključki na omrežje NEAT;

31. Ali ste organizirali srečanja z drugimi pogodbenicami, da bi spodbujali izmenjavo informacij
za izvajanje tega protokola in/ali preverili vplive ukrepov, sprejetih v skladu s tem protokolom?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite primere.
Delovna skupina za promet Alpske konvencije v sodelovanju z Delovno skupnostjo alpskih dežel;

6. člen Protokola Promet – Strožji nacionalni predpisi
32. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?

Težave pri izvajanju Protokola Promet
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33. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšne?

Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
34. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!

S sprejetimi ukrepi (oblikovanje tarif, razširitev ponudbe) smo lahko kakovost in privlačnost
javnega potniškega prometa očitno izboljšali. Nove ponudbe so že zelo dobro sprejeli.
Za področje »cestnega prometa« ne moremo dati nobene omembe vredne izjave o
učinkovitosti sprejetih ukrepov, saj v obdobju poročanja v bavarskem delu niso bili
načrtovani oziroma realizirani nobeni konkretni ukrepi.

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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H. Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju
energije (Protokol z dne 16.10.1998)
2. člen Protokola Energija – Temeljne obveznosti mednarodnega sodelovanja
1. Ali spodbujate v okviru razvojnih programov skupno z drugimi pogodbenicami uporabo
obnovljivih virov energije v alpskem prostoru?
Da

X

Ne

(S “splošnimi” subvencijskimi programi).
2. Ali ohranjate zavarovana območja z njihovimi tamponskimi območji, varovana območja in
območja miru ter neokrnjena območja narave in krajine ter optimirate energetske infrastrukture
glede na različne stopnje ranljivosti, obremenljivosti in obstoječe poškodovanosti alpskih
ekosistemov?
Da

X

Ne

3. Ali sodelujete na področju energetike z drugimi pogodbenicami pri razvijanju metod, ki
najbolje upoštevajo dejanske stroške?
Da

X

Ne

4. Ali spodbujate okrepljeno mednarodno sodelovanje med institucijami, pristojnimi za
energetska in okoljska vprašanja, da bi sporazumno reševali skupne probleme?
Da

X

Ne

5. Naredite križec pri obliki (oblikah), ki najbolje opisuje (opisujejo) sodelovanje.
Bilateralni sporazumi
Multilateralni sporazumi
Finančna pomoč
Dodatno izobraževanje/usposabljanje
Skupni projekti

X

Druge oblike
Če ste naredili križec pri „druge oblike“, navedite podrobnosti sodelovanja.
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Pojasnite, katera oblika (oblike) sodelovanja najbolje deluje (delujejo) in zakaj.

3. člen Protokola Energija – Skladnost z mednarodnim pravom in s politiko na drugih
področjih
6. Ali izvajate Protokol Energija v skladu z veljavnimi mednarodnimi pravnimi normami, zlasti z
določbami Alpske konvencije in njenih izvedbenih protokolov, kot tudi veljavnih mednarodnih
sporazumov?
Da

X

Ne

5. člen Protokola Energija – Prihranek energije in racionalna raba energije
7. Ali ste razvili koncepte za okolju prijaznejšo rabo energije, ki prednostno spodbujajo
varčevanje z energijo in njeno racionalno rabo, predvsem pri proizvodnih procesih, javnih
storitvah, velikih hotelskih obratih, kot tudi v prometu ter pri objektih za šport in prosti čas?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšne?

8. Ali ste sprejeli ukrepe in predpise predvsem na naslednjih področjih?

Da

Ne

Izboljšanje toplotne izolacije pri stavbah in učinkovitosti sistemov za distribucijo X
toplote.
Optimiranje učinkovitosti naprav za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo.

X

Reden nadzor in morebitno zmanjšanje okolju škodljivih emisij pri X
termoenergetskih napravah.
Prihranek energije s tehnološko naprednimi procesi za rabo in pretvorbo X
energije.
Obračun stroškov za toploto in toplo vodo po porabi.

X
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Projektiranje in spodbujanje novogradenj z uporabo tehnologij z nizko porabo X
energije.
Spodbujanje in udejanjanje občinskih/lokalnih energetskih zasnov in zasnov za X
varovanje podnebja ob upoštevanju ukrepov iz pododstavka c 1. odstavka 2.
člena Protokola Energija.
Energetska sanacija stavb pri rekonstrukcijah in spodbujanje okolju prijaznih X
sistemov ogrevanja.

6. člen Protokola Energija – Obnovljivi viri energije
9. Ali spodbujate in prednostno uporabljate obnovljive vire energije po pogojih, sprejemljivih za
okolje in krajino?
Da

X

Ne

10. Katere splošne politične instrumente in ukrepe (npr. nadomestila za dovajanje energije v
omrežje, subvencijski programi, subvencioniranje raziskav, itd) uporabljate za spodbujanje večje
rabe obnovljivih virov energije?
Zakon o obnovljivih virih energije s povišanim nadomestilom za dovajanje energije v omrežje;
Subvencijski program Svobodne države Bavarske za vodno silo do 1000 kW;
Subvencioniranje demonstracijskih projektov za rabo biomase kot obnovljivega vira energije;
Subvencioniranje objektov na biomaso za kmetovalce v okviru Programa subvencij za investicije
na posameznih kmetijah;
Subvencioniranje raziskav;

11. Ali zaobsegajo zasnove predvsem naslednje?

Da

Ne

Spodbujanje uporabe decentraliziranih objektov in naprav za rabo energije, kot X
so voda, sonce in biomasa.
Spodbujanje rabe energije iz obnovljivih virov tudi v kombinaciji z obstoječo X
konvencionalno oskrbo z energijo.
Spodbujanje racionalne rabe vodnih virov in lesa iz gorskih gozdov, s katerimi X
trajnostno gospodarijo.
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12. Če spodbujate uporabo decentraliziranih objektov za oskrbo z energijo, opišite kako.
Subvencioniranje ogrevanja na drva in kmetijskih naprav na bioplin;

13. Ali so se po pričetku veljave Protokola Energija deleži energije iz Povenavedenih obnovljivih virov v oskrbi z električno energijo in toploto čali
ter zagotavljanju goriva po področjih povečali, ostali enaki ali so se
zmanjšali? (Naredite križec pri ustreznem odgovoru.)
Sonce

X

Biomasa

X

Voda

X

Veter

Ostali
enaki

Zmanjšali

X

Geotermalna energija

X

7. člen Protokola Energija – Vodna energija
14. Ali zagotavljate pri novih in v okviru možnosti tudi pri že obstoječih hidroenergetskih
objektih ekološko funkcionalnost vodotokov in celovitost krajin s primernimi ukrepi, kot so
določanje minimalnih pretočnih količin, izvajanje predpisov za zmanjševanje umetnih nihanj
vodne gladine in zagotavljanje prehodnosti za živali?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Novi objekti: Presoja vplivov na okolje in opredelitev ustreznih dodatnih pogojev v postopku za
vodopravna dovoljenja;
Obstoječi objekti:
Po koncu veljavnosti dovoljenja nov postopek za pridobitev vodopravnega dovoljenja, kot je
opisano zgoraj;
Pri obstoječih pravicah: prostovoljni dogovori, iskanje kompenzacijskih rešitev, v posamičnih
primerih ukinitev pravic,
pridržki v zvezi z dodatnimi pogoji v odobritvenih odločbah;

Inštrumenti: Študije o rezidualni vodi za ugotavljanje zadostnega minimalnega pretoka vode v
derivacijskih odsekih, smernice za rezidualne vode, gradnja stez za živali, omejitev obratovanja z
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minimalnim in maksimalnim pretokom;

15. Ali varujete vodne režime v vodozaščitnih območjih za pitno vodo, zavarovanih območjih z
njihovimi tamponskimi območji, varovanih območjih in območjih miru, kot tudi v neokrnjenih
območjih narave in krajine?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne ukrepe ste sprejeli v ta namen?
Dodatni pogoji v ustreznih uredbah o zavarovanih območjih;

16. Ali predvidevate stimulacije, ali pa obstajajo predpisi, s katerimi se daje prednost ponovnemu
obratovanju opuščenih hidroelektrarn – ob hkratnem ohranjanju funkcionalnosti vodnih
ekosistemov in drugih prizadetih sistemov – pred novogradnjami?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne in kateri?
Subvencijski program Svobodne države Bavarske za elektrarne do 1000 kW, namensko za
ponovno obratovanje, ohranitev in razširitev obstoječih objektov. Subvencije za novogradnje
samo v izjemnih primerih.
Presoja okoljskih interesov pri reaktiviranju objektov, praviloma v vodopravnem postopku.

17. Ali ste preverili možnosti, kako bi se lahko od končnih porabnikov alpskih virov zahtevalo
plačilo po tržnih cenah in na kakšen način ter v kakšnem obsegu je možno tamkajšnjemu
prebivalstvu dati pravično nadomestilo za storitve, ki jih opravlja v interesu javnosti?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?

8. člen Protokola Energija – Energija iz fosilnih goriv
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18. Ali zagotavljate, da se pri novih termoenergetskih objektih in napravah za proizvodnjo
električne in/ali toplotne energije na fosilna goriva uporabljajo najboljše razpoložljive
tehnologije?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali je to urejeno s pravnimi predpisi?
Da

Ne

X (ureja trg)

19. Ali ste pri obstoječih objektih in napravah v alpskem prostoru omejili emisije z uporabo
primernih tehnologij in/ali goriv?
Da

X

Ne

Kako je to vplivalo na obseg emisij? (Naredite križec Povečal se
pri ustreznem odgovoru.)
je

Ostal je
enak

Zmanjšal se je
X

20. Ali ste preverili tehnično in ekonomsko izvedljivost ter okoljsko primernost zamenjave
termoenergetskih naprav na fosilna goriva z napravami, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in
z decentraliziranimi napravami?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšen je bil rezultat?
Vse pogosteje se instalirajo objekti za zgorevanje biomase, delno tudi vetrna energija ali majhne
hidroelektrarne;

21. Ali ste sprejeli primerne ukrepe za spodbujanje sočasne proizvodnje električne in toplotne
energije?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, katere?
Nadomestilo za dovajanje energije v omrežje v skladu z Zakonom o elektrarnah-toplarnah;
Termoelektrarna Kempten, termoelektrarna-toplarna Immenstadt in Sonthofen;
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22. Ali ste na obmejnih območjih uskladili in povezali sisteme za nadzor emisij in imisij s sistemi
drugih pogodbenic?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
Z novimi predpisi Evropske unije se sistemi tako in tako usklajujejo.

9. člen Protokola Energija – Jedrska energija
23. Ali izmenjujete v okviru mednarodnih sporazumov vse informacije o jedrskih elektrarnah in
drugih jedrskih objektih in napravah, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na alpski prostor, da bi
zagotovili trajno varovanje zdravja ljudi, živalstva in rastlinstva, njihovih združb in habitatov,
vključno z njihovimi medsebojnimi vplivi?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.
Nemčija je sklenila bilateralne sporazume o informiranju v zvezi z jedrskimi elektrarnami tako z
Avstrijo, kot tudi s Švico. V okviru teh sporazumov so vsako leto bilateralni sestanki komisij, na
katere vabijo tudi bavarske predstavnike. Na teh sestankih se obširno izmenjujejo informacije.
Npr. obstajajo skupni načrti o obveščanju v primeru nevarnosti, ki se stalno ažurirajo. Poleg tega
so vse pomembne informacije razpoložljive tudi na medmrežju.

24. Ali ste uskladili in povezali sisteme za nadzor radioaktivnosti v okolju s sistemi drugih
pogodbenic?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, navedite podrobnosti.

10. člen Protokola Energija – Prenos in distribucija energije
25. Ali sprejemate pri gradnji električnih vodov in ustreznih omrežnih postaj, plinovodov in
naftovodov, vključno s črpalnimi in kompresijskimi postajami, ter drugih naprav, ki pomembno
vplivajo na okolje, vse potrebne ukrepe, da se zmanjša obremenitev prebivalstva in okolja?
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Da

X

Ne

Če je odgovor da, kakšne?
Zakon o presoji vplivov na okolje;
Postopki urejanja prostora;

26. Ali zagotavljate, da se čim bolj uporabljajo obstoječi objekti in trase?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
Zakon o presoji vplivov na okolje;
Postopki urejanja prostora;

27. Ali upoštevate v zvezi z energetskimi vodi pomen zavarovanih območij, njihovih tamponskih
območij, varovanih območij in območij miru ter neokrnjenih območij narave in krajine, kot tudi
ptic?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kako?
V skladu s členom 6.c Bavarskega zakona o varstvu narave je potrebno postavitev zračnih vodov
s 110kV in več prijaviti, po potrebi izvesti zahtevan postopek s področja urejanja prostora.

11. člen Protokola Energija – Renaturacija in sonaravne gradbene metode
28. Kakšni so pogoji, pod katerimi morata pri idejnih projektih potekati renaturacija lokacij in
ponovna vzpostavitev vodnega režima po dokončanju gradnje javnih in zasebnih
energetskogospodarskih objektov, ki vplivajo na okolje in ekosisteme v alpskem prostoru?
(Navedite podrobnosti in pravne predpise.)
V postopku za pridobitev dovoljenja (praviloma vodopravni kumulativni postopek odobritve
plana) se opredelijo dodatne zahteve za kompenzacijske in nadomestne ukrepe. Načrti za
krajinsko ureditvene ukrepe ter dodatne zahteve kot sestavni del javnopravnega dovoljenja
zagotavljajo renaturacijo in obnovo okolja in ekosistemov, prizadetih v gradbeni fazi energetskogospodarskih objektov. Pravna podlaga za to so Zakon o vodnem režimu, Bavarski zakon o
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vodah, pravni predpisi v drugih sektorskih zakonih, npr. varstva narave ter Uredba o načrtih in
prilogah v vodopravnem postopku.

12. člen Protokola Energija – Presoja vplivov na okolje
29. Ali pri projektiranju energetskogospodarskih naprav, navedenih v 7., 8., 9. in 10. členu
Protokola Energija, kot tudi pri pomembnejših spremembah teh objektov in naprav izdelate
presoje vplivov na okolje?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, kje je to urejeno in s kakšno vsebino?
Direktiva o PVO-ju;
Zakon o presoji vplivov na okolje v povezavi z določili sektorskih pravnih predpisov;
Direktiva Evropske unije o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (tako
imenovana Direktiva o PVO-ju 85/337/EGS v verziji spremembe direktive 97/11/ES in
2003/35/ES);
Konvencija Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo z dne 25. februarja 1991 o presoji
čezmejnih vplivov na okolje (tako imenovana ESPOO Konvencija s prvo in [ratifikacija v teku]
drugo spremembo);

Vsebina določil:
Pred izdajo uradnega dovoljenja za postavitev in obratovanje ene izmed zgoraj navedenih
energetskogospodarskih naprav ali njihovo spremembo z možnimi znatnimi negativnimi vplivi na
okolje je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, ki vsebuje med drugim tudi sodelovanje
prizadetih organov in prizadete javnosti v lastni državi in v tujini.

30. Ali vsebujejo veljavni državni predpisi določila, po katerih je potrebno uporabljati najboljše
razpoložljive tehnologije za odpravljanje ali zmanjševanje obremenitev okolja?
Da

Delno v sektorskih
pravnih predpisih

Ne

X (št. 2 1. odst. §§ 5 in
št. 2 1. odst. §§ 22
Zveznega zakona o
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varstvu pred imisijami)

31. Ali je predvidena kot možna alternativa za preprečevanje obremenitev okolja tudi odstranitev
objektov in naprav, ki se ne uporabljajo in niso sprejemljivi za okolje?
Da

Delno v sektorskih
pravnih predpisih

Ne

X

Če je odgovor da, pod kakšnimi pogoji in kje je to urejeno?
Za jedrsko-tehnične naprave v Zakonu o jedrski energiji;
V skladu s 3. odst. 5. člena Zveznega zakona o varstvu pred imisijami je lahko potrebno razgraditi
ali delno razgraditi napravo po njenem zaprtju, če bi lahko to povzročilo škodljive vplive na
okolje, druge nevarnosti, znatno škodo ali obremenitve za skupnost ali sosedstvo.

32. Ali opravite pri gradnji velikih novih energetskih infrastruktur ter obsežnejših širitvah
obstoječih presojo vplivov na okolje v alpskem prostoru in analizo njihovih prostorskih in
družbenogospodarskih vplivov, ki predvideva tudi razpravo na mednarodni ravni, kadar lahko
pride do čezmejnih vplivov?
Da

X

Ne

13. člen Protokola Energija - Usklajevanje
33. Ali se pri projektih z morebitnimi čezmejnimi vplivi predhodno posvetujete o njihovih
vplivih?
Da

X

Ne

34. Ali dajete pri projektih z morebitnimi čezmejnimi vplivi prizadetim pogodbenicam možnost,
da pravočasno sporočijo svoja stališča?
Da

X

Ne

Če je odgovor da, ali se stališče ustrezno upošteva pri postopku za dodeljevanje dovoljenj?
Da

X

Ne
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35. Ali so posvetovanja in možnost sporočanja stališč ter upoštevanje stališč urejeni s pravnimi
predpisi?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kje? Navedite predpis (predpise).
Glejte 29. vprašanje;
Posebej §§ 8-9 b Zakona o presoji vplivov na okolje, 7. člen Direktive o PVO-ju, 2. do 5. člen
ESPOO Konvencije;

36. Ali so pri projektih na področju energetike, ki bi utegnili imeti pomemben čezmejni vpliv in
ki jih je načrtovala ali izvedla druga pogodbenica, spraševali vašo deželo za strokovno mnenje
pred izvajanjem projekta?
Da

X

Ne vedno

Ne

Če ste naredili križec pri „ne“ ali „ne vedno“, navedite primer ali primere, v katerih vaše dežele
niso spraševali za strokovno mnenje, z navedbo pogodbenice, in približni datum izvedbe projekta,
za katerega ni bilo konzultacije.
V času poročanja ni bilo relevantno.

14. člen Protokola Energija – Dopolnilni ukrepi
37. Ali ste sprejeli strožje ukrepe, kot so ukrepi, predvideni v protokolu?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, katere?

Težave pri izvajanju Protokola Energija
38. Ali ste imeli oz. imate težave pri izvajanju protokola?
Da

Ne

X

Če je odgovor da, kakšne?
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Ocena učinkovitosti sprejetih ukrepov
39. Ocenite učinkovitost sprejetih ukrepov!

Prostor za morebitne dodatne opombe:
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Priloga
Popis pomembnih pravnih predpisov Evropske unije, države in Svobodne države
Bavarske.

Zvezni pravni predpisi
Naziv v slovenskem prevodu

Naziv v originalu

Zakon o pristojbinah za odpadne vode

Abwasserabgabengesetz

Uredba o odpadnih vodah

Abwasserverordnung

Gradbeni zakonik

Baugesetzbuch

Uredba o biomasi

Biomasseverordnung

Uredba o varstvu tal

Bodenschutzverordnung

Zvezni zakon o varstvu tal

Bundes-Bodenschutzgesetz

Zvezni zakon o daljinskih cestah

Bundesfernstraßengesetz

Zvezni zakon o varstvu pred imisijami

Bundesimmissionsschutzgesetz

Zvezni lovski zakon

Bundesjagdgesetz

Zvezni zakon o varstvu narave

Bundesnaturschutzgesetz

Zvezni zakon o izgradnji tirov

Bundesschienenwegeausbaugesetz

Zvezni zakon o gozdovih

Bundeswaldgesetz

Zakon o gnojilih

Düngemittelgesetz

Uredba o samonadzoru

Eigenüberwachungsverordnung

Uredba o varčevanju z energijo

Energieeinsparverordnung

Zakon o označevanju porabe energije

Energieverbrauchskennzeichnungs-Gesetz

Zakon o energetskem gospodarstvu

Energiewirtschaftsgesetz

Zakon o dajanju prednosti obnovljivim virom Gesetz für den Vorrang der Erneuerbaren
energije
Energien
Direktiva o favni, flori, habitatu

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG)

Uredna o nevarnih snoveh

Gefahrstoffverordnung

Zakon o financiranju občinskega prometa

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zakon o genski tehniki

Gentechnikgesetz

Zakon o pobiranju pristojbin v odvisnosti od Gesetz über die Erhebung von strecken155

razdalje za uporabo zveznih avtocest s bezogenen Gebühren für die Benutzung von
težkimi tovornimi vozili
Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen
Zakon o presoji vplivov na okolje

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Uredba o velikih kuriščih

Großfeuerungsanlagen-Verordnung

Uredba o podtalnici

Grundwasserverordnung

Uredba o gošči iz čistilne naprave

Klärschlammverordnung

Zakon o elektrarnah-toplarnah

Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz

Zakon o predelavi in reciklaži odpadkov in Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz –
zakon o odpadkih – zvezni zakon
Bundesgesetz
Zakon o letalskem prometu

Luftverkehrsgesetz

Zakon o prevozu oseb

Personenbeförderungsgesetz

Državni zakon o urejanju prostora

Raumordnungsgesetz des Bundes

Postopek urejanja prostora

Raumordnungsverfahren

Uredba o žičnicah

Seilbahnverordnung

Uredba o napravah s snovmi, ki ogrožajo Verordnung über Anlagen
vode
gefährdenden Stoffen
Uredba o majhnih kuriščih

mit

wasser-

Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen

Uredba o določitvi višine cestnine na Vreordnung zur Festsetzung der Höhe der
avtocestah za težka tovorna vozila
Autobahnmaut für schwere Nutzfahrzeuge
Direktiva Evropske unije o ohranjanju prosto EG-Vogelschutz-Richtlinie (79/409/EWG)
živečih ptic (79/409/EGS)
Zakon o vodnem režimu

Wasserhaushaltgesetz

Okvirna direktiva o vodah

Wasserrahmenrichtlinie
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Bavarski pravni predpisi
Naziv v slovenskem prevodu

Naziv v originalu

Bavarski načrt o ravnanju z odpadki

Abfallwirtschaftsplan Bayern

Bavarski zakon o železnicah in žičnicah

Bay. Eisenbahn- und Seilbahn-Gesetz

Bavarski gradbeni zakon

Bayerische Bauordnung

Bavarski zakon o ravnanju z odpadki

Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz

Bavarski zakon o pristojbinah za odpadne Bayerisches Abwasserabgabengesetz
vode
Bavarski zakon o varstvu tal

Bayerisches Bodenschutzgesetz

Bavarski zakon o spomeniškem varstvu

Bayerisches Denkmalschutzgesetz

Bavarski zakon o vzgoji in izobraževanju

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und
Unterreichtswesen

Bavarski zakon o varstvu pred imisijami

Bayerisches Immissionsschutzgesetz

Bavarski lovski zakon

Bayerisches Jagdgesetz

Bavarski program kulturne krajine

Bayerisches Kulturlandschaftprogramm

Bavarski program prostorskega razvoja

Landesentwicklungsprogramm Bayern

Bavarski zakon o prostorskem načrtovanju

Bayerisches Landesplanungsgesetz

Bavarski zakon o varstvu narave

Bayerisches Naturschutzgesetz

Bavarski zakon o cestah in poteh

Bayerisches Straßen- und Wegegesetz

Bavarski zakon o upravnih postopkih

Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Bavarski gozdni zakon

Bayerisches Waldgesetz

Bavarski zakon o vodah

Bayerisches Wassergesetz

Zakon o javnem potniškem primestnem
prometu na Bavarskem

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern

Uredba o alpskem in narodnem parku Verordnung über den Alpen- und NationalBerchtesgaden
park Berchtesgaden
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