
CM\791830HU.doc PE411.964v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

25.9.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Lothar Petter, osztrák állampolgár által a Mellauban és Damülsben
(Vorarlberg, Ausztria) tervezett új télisport-létesítmények elleni 
akcióbizottság nevében benyújtott, 0672/2007. számú, 26 aláírást 
tartalmazó, petíció a Mellauban és Damülsben tervezett síliftekről és 
kötélpályákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmának ad hangot a mellaui és damülsi télisportterületek 
összekötésével kapcsolatban tervezett síliftek és kötélpályák miatt, amelyeket már 
jóváhagytak. Azt állítja, hogy a projekt kapcsán nem végeztek környezeti hatásvizsgálatot, 
ami ellentétes a talajvédelemről szóló Alpesi Egyezménnyel. Fenntartja továbbá, hogy a 
projekt katasztrofális hatást gyakorol majd a vadon élő madarak és emlősök élőhelyeire, és 
három fontos biotóp pusztul el. Emiatt kéri az Európai Parlament fellépését annak érdekében, 
hogy a vadon élő állatok és növények ezen egyedi élőhelye megóvható legyen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. július 17.

A „Bregenzer Wald” (a bregenzi erdőség) hegyvidéki területe, amely Vorarlberg osztrák 
szövetségi államban Mellau és Damüls önkormányzatához tartozik, régóta ismert 
idegenforgalmáról és télisport-létesítményeiről. 
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A területek téli idegenforgalmi vonzerejének megőrzése és továbbfejlesztése érdekében –
különösen az idelátogató turisták számát illetően visszaesést tapasztaló Mellau miatt – Mellau 
és Damüls két liftüzemeltető vállalkozása megállapodott abban, hogy együttműködnek többek 
között a „Mittagsspitze” hegy körül fekvő külön síterületeik összekötésében, amelyet a 
magasabban fekvő hegyi régiókhoz vezető liftrendszerek összekötésével valósítanak meg. 
Emellett további egyéb intézkedéseket is tettek vagy tesznek a területen a télisporttal 
kapcsolatos idegenforgalom körülményeinek javítására, például a következők révén: a 
„mesterséges havazáshoz” szükséges víz tárolásával kapcsolatos munkálatok (új tárolótavak); 
kapcsolódó létesítmények; a meglévő sílejtők fizikai fejlesztése és újak kialakítása.

Az első építési szakaszban a négy tervezett lift közül kettőt1 a 2007/2008-as téli szezonban 
már üzembe helyeztek. A területre vonatkozó hivatalosan elfogadott és kötelező fejlesztési 
koncepció hiányában (2006-ban folyt az 1992. évi korábbi turisztikai koncepció 
felülvizsgálata, amely koncepció a síterületek bővítését nem támogatta) a liftüzemeltetők 
közvetlenül kértek fejlesztési engedélyt a tervezett felvonókra és sílejtőkre. Annak érdekében, 
hogy megfeleljenek az 1992. évi koncepció iránymutatásainak, a hatóságok kényszerítő
gazdasági érdekre hivatkoztak a tervezett területbővítések elfogadása érdekében.

A liftüzemeltető vállalatok beruházási tervüket egy 2003-ban megbízás alapján elkészített 
fejlesztési tanulmányra alapozták. Ez a fejlesztési tanulmány (a bregenzerwaldi tanulmány) a 
tágabb értelemben vett régió vonzerejének fejlesztésével kapcsolatos intézkedéscsomagot 
egyetlen fő projektnek tekintette, amely több alprojektből áll, ideértve a síterületek bővítésére 
és korszerűsítésére irányuló alprojekteket, illetve a nyári idegenforgalmi létesítmények 
fejlesztését. Az egyéni beruházók további ad hoc bővítéseinek, illetve fejlesztési 
kezdeményezéseinek elkerülése érdekében a vizsgálatban integrált átfogó fejlesztési 
koncepciót tűztek ki célul, hogy átlátható módon állapítsák meg a további fejlesztések 
időkeretét és tárgyát2. Ez a javaslat csak a 2007. évi új idegenforgalmi fejlesztési koncepcióba 
került be3. 

A liftekre vonatkozó fejlesztési jóváhagyást csak 2006. február 24-én adták meg, és ebben 
számos feltétel szerepel, amelyek célja a projekt jelentős környezeti hatásának 
minimalizálása. E feltételek között szerepel többek között a munkálatok független ökológiai 
szempontú nyomon követése, valamint a kártérítési intézkedések helyett a vorarlbergi 
természetvédelmi alap javára 1,1 millió EUR kifizetése. Ez az összeg állítólag Vorarlberg 
tartományban a valaha kifizetett legnagyobb összegű kártérítés.

A lift- és sílejtőprojektet egy olyan eljárás keretében hagyták jóvá, amelynek számos 
hatásvizsgálat a része volt, például a „természet és a táj védelme”, valamint a „vad biotópok 
biológiája” terén. Ezek a vizsgálatok arra a következtetésre jutottak, hogy a projektek egy 

                                               
1 A „Hohe Wacht”(2000 m) és az „Elsenkopf” (1850 m) síliftek.
2 Vö. a bregenzerwaldi tanulmány 6.1. fejezetével: „Natur- und Landschaftsschutz und Ausbau der Schigebiete” 
(A természet és a táj védelme, valamint a síterület kibővítése).
3 Az új síterületek fejlesztését illetően az új idegenforgalmi fejlesztési koncepció [2007] a hordozókapacitás 
korlátozottságára hivatkozva a lehető legátfogóbb hatásvizsgálatra szólít fel. Ezen értékelés kiterjed a síliftek és 
sílejtők fejlesztésére, a populáció sűrűségére, a forgalomra, a természetre és a környezetre gyakorolt hatásra, a 
parkolóterületekre és a vendéglátó- és szállodai létesítményekre. A támogató fejlesztési koncepciója és az ahhoz 
csatolt jelentés lesz ezen értékelések alapja.
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része „súlyos mértékben” veszélyezteti a természet és a táj érdekeit, valamint lényeges 
mértékben vagy részben „súlyosan” beavatkozik a környezetbe1.

Mivel a projekt „KHV-vonatkozású” felszíne összesen pontosan 18 4298 m2, a projekt alatta 
marad a síliftfejlesztésekről szóló 2002. évi osztrák KHV-jogszabályban előírt 20 hektáros 
küszöbértéknek.2 Ilyen módon a hatóságok megállapították, hogy a projektre nem vonatkozik 
környezeti hatásvizsgálat (KHV).

A vorarlbergi kormány „környezetvédelmi biztosának” (ombudsman) jogi kifogásaira 
válaszolva a közigazgatás és a közigazgatási bíróság egyaránt megerősítette, hogy a projektre 
nem vonatkozik KHV. 

A jelentések szerint máris nőtt a turisták száma, és további infrastrukturális beruházások 
terveznek, úgymint szállodabővítést és más létesítmények bővítését. 

Környezeti hatásvizsgálat3

A petíció benyújtói aggodalmuknak adnak hangot amiatt, hogy Damüls és Mellau 
síterületeinek jóváhagyott összekapcsolása keretében környezeti hatásvizsgálat (KHV) nélkül 
építik meg a négy új síliftet. A petíció benyújtói szerint a projekt által érintett területekre 
kiszámított adatok nem voltak teljesek, annak érdekében, hogy elkerüljék a KHV-t.

Véleményük szerint az ilyenfajta projektekre az osztrák környezeti hatásvizsgálati törvényben 
(UPV-G) megállapított 20 hektáros küszöbértéket jelentősen túllépték volna, ha az utóbbi öt 
évben elkezdett többi munkálatot – például a víztározó és a kapcsolódó létesítmények (a 
mesterséges hógeneráló berendezésekhez felhasznált víz), parkolóterületek és más 
létesítmények megépítését – megfelelően figyelembe veszik. Ezért állításuk szerint a 
projektnél KHV-t kellene végezni.

A fejlesztési engedély megadásáért felelős illetékes nemzeti hatóságok szerint a tervezett 
síliftek teljes projektterülete mindenesetre a 20 hektáros küszöb alatt marad, és ezért KHV 
nem szükséges. Erre tekintettel a petíció benyújtói a megkezdett KHV-eljárás felülvizsgálatát 
kérik.

Alpesi Egyezmény – a talajvédelemről szóló jegyzőkönyv tiszteletben tartásának elmulasztása

A petíció benyújtói szerint a közösségi jogszabályok alapvető rendelkezéseit, ideértve 
különösen az Alpesi Egyezmény talajvédelemről szóló jegyzőkönyvét, nem vették 
megfelelően figyelembe. A petíció benyújtóinak véleménye szerint a fejlesztési projekt 
területe nem stabil, és ezért nem lehetett volna engedélyezni a sípályák „megépítését és 
szintezését”. Geológiai szakértőjük értékelése alapján a regionális hatóságok azt állítják, hogy 
a terület geológiai feltételei alapvetően szilárdak, és a területek ezért kellően alkalmasak a 
                                               
1 A bregenzi regionális hatóság (Bezirkshauptmannschaft Bregenz) fejlesztési jóváhagyása, a 2006. február 24-i 
határozat, 56–57. oldal
2 A 2002. évi osztrák KHV-törvény I. melléklete, Z 12 col.1 (b).
3 A 97/11/EK és 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv az egyes köz- és
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról. 
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tervezett fejlesztés végrehajtására. 

A petíció benyújtói független szakértő bevonását és a döntéshozatali hatáskör mértékének 
felülvizsgálatát kérik. 

Natura 2000 védett területként való kiegészítő kijelölés

A petíció benyújtói végül a közigazgatás által végzett ökológiai vizsgálat alapján 
összefoglalják a liftlétesítmények vadon élő növényekre és állatokra gyakorolt kedvezőtlen 
hatásait, és közlik, hogy mérlegelik továbbá a terület Natura 2000 területként való kijelölését.

A Bizottság a rendelkezésre álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy a projekt jelentős 
hatást gyakorolhat a környezetre, továbbá hogy ebben az esetben ezzel kapcsolatosan 
hatásvizsgálatot kell végezni a KHV-irányelv 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban. 

A küszöbértékek alkalmazására vonatkozó egyedi észrevételek, valamint a „projekt” 
fogalmának értelmezése további magyarázatot igényelnek: 

A küszöbértékek korlátozó alkalmazása:

A damüls–mellaui télisport-létesítménnyel kapcsolatos projektre a KHV-irányelv II. 
melléklete 12. pontjának a) alpontja vonatkozik: „Turizmus és szabadidő – Sípályák, 
sífelvonók […] és azok kiegészítő létesítményei”. A KHV-irányelv II. mellékletének hatálya 
alá tartozó projektek esetében a tagállamok vagy eseti vizsgálattal, és/vagy küszöbértékek 
vagy kritériumok megállapításával határoznak arról, hogy szükséges-e a KHV elvégzése (vö. 
a KHV-irányelv 4. cikkének (2) bekezdése). Az osztrák KHV-törvény 20 hektár küszöböt 
határoz meg az új sílejtők vagy síliftnyomvonalak módosítása és/vagy fejlesztése 
tekintetében, azzal a kiegészítő feltétellel, hogy az említett 20 hektár felszínhasználatot jelent.

Az a tény, hogy a számítások szerint a damüls–mellaui télisportlétesítmény-projekt kevesebb 
mint 20 hektár felszínt használ fel, az egyedüli érv volt amellett, hogy a projektet eleve 
kizárják a KHV alól a KHV-irányelv értelmében. Ez a gyakorlat ellentétes a Bizottság azon 
véleményével, amelyet a Bíróság több alkalommal is megerősített, miszerint a küszöbértékek 
célja egy adott projekt vizsgálatának megkönnyítése annak eldöntése érdekében, hogy arra 
vonatkozóan szükséges-e környezeti hatásvizsgálat. A megállapított küszöböt nem lehet arra 
alkalmazni, hogy jellegétől vagy elhelyezkedésétől függetlenül eleve kizárjanak a vizsgálati 
követelmény alól minden, az említett küszöbérték alatti projektet.

A KHV-irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében megállapított kötelezettség, miszerint azokon 
a projekteken, amelyek többek között jellegük, méretük vagy elhelyezkedésük okán jelentős 
hatással lehetnek a környezetre, hatásvizsgálatot kell végezni, valamennyi, egy adott 
küszöbérték alatti projektre is alkalmazandó. 

A fejlesztési engedély megadása előtt egyértelmű volt, hogy a damüls–mellaui 
télisportlétesítmény-projekt jelentősen kedvezőtlen hatást gyakorolhat a környezetre. A 
hatáskockázatokat tanulmányok és több hivatalos nyilatkozat is megerősítette. Emellett ezek a 
hatáskockázatok tükröződtek a fejlesztési engedélyben megadott feltételekben is, amelyek 
szintén viszonylag magas összeget kötöttek ki kártérítésként. 
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A projekt érzékeny hegyi térségben való elhelyezkedése önmagában egyedi átvilágítási 
vizsgálatot igényelt volna. Ez igen fontos, mivel Ausztria kötelezettséget vállalt az Alpesi 
Egyezmény és különösen annak a talajvédelemről szóló, 2002. február 18. óta hatályos 
jegyzőkönyvének betartása mellett. Az értékelési eljárás alkalmával a projektnek e 
jegyzőkönyv ajánlásaival és kötelezettségeivel és adott esetben az Alpesi Egyezmény más 
jegyzőkönyveivel való összeegyeztethetőségét is figyelembe kellett volna venni. 

A „projekt” fogalom értelmezése:

A KHV-irányelvet (a 97/11/EK és a 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv 
az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról) a nemzeti 
jogba átültető, környezeti hatásvizsgálatról szóló osztrák törvény1 a „projekt” fogalmát úgy 
határozza meg, hogy az földrajzi és tényleges kapcsolat esetén több létesítményből vagy 
beavatkozásból állhat. A „létesítmény” vagy a „beavatkozások a természetes környezetbe és 
tájba” kifejezés magában foglalja valamennyi, egy adott projekthez földrajzilag és 
tényszerűen kötődő intézkedést. Hasonlóképpen a KHV-irányelv a projektet építési 
munkálatok vagy más létesítmények vagy rendszerek végrehajtásaként tekinti, továbbá ide 
tartoznak más beavatkozások is a természetes környezetbe és tájba2.

A Bizottság megítélése szerint négy egyedi sílift megépítése nem jelent önálló, külön 
projektet. Ezek a tágabb értelemben vett damüls–mellaui télisportlétesítmény-projekt elemei, 
amelynek célja a damüls–mellaui terület jobb gazdasági fejlesztése a síterület jobb, 
korszerűbb arculata útján. Ez a rendszer számos egyéb intézkedést is magában foglal, 
amelyek kiegészítik egymást vagy kölcsönhatásban vannak egymással, és ilyen módon 
fejtenek ki hatást. A „damüls–mellaui projekt” ilyenfajta értelmezése nemcsak a fejlesztési 
tanulmányban (a „Bregenzerwald Studie”, ahol a damüls–mellaui síterületek összekötése a 
bregenzerwaldi terület három külön fejlesztési projektjének egyike) jelenik meg, hanem 
számos más hivatalos nyilatkozatban is. 

Ezért ha a fejlesztés projektet egészében szemléljük, anélkül, hogy azt kisebb, nem önálló 
egyedi elemekre bontanánk (pl. nagy magaslatokon új liftek csak akkor működhetnek, ha a 
meglévő liftrendszerek részei), amelyek esetében KHV nem írható elő a KHV-irányelv 
szerint, akkor szükséges a környezeti hatásvizsgálat. Az alapvető fejlesztési projekt kisebb 
független elemekre való bontása megkerüli a KHV-jogszabály valódi célját. Egyrészt nem 
vizsgáltak meg valamennyi hatást (pl. az idegenforgalmi számadatok sikeres növelése 
megoldatlan közlekedési problémákat jelent, és további létesítményeket és munkálatokat tesz 
szükségessé pl. az étkeztetés és a szállás területén stb.), illetve a projekt kumulatív, közvetett, 
állandó vagy hosszú távú hatásait sem elemezték.

Következtetés

A petíció benyújtói által adott tájékoztatás alapján, valamint a leírt háttérre és jogi 
értelmezésre figyelemmel a Bizottság megkeresi az illetékes nemzeti hatóságokat további 

                                               
1 Vö. a UVP-G 2000. 2.2. cikke
2 A KHV-irányelv (a 97/11/EK és a 2003/35/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról) 1. cikke. 
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információk és magyarázat céljából, amelyek az ügynek az Európai Közösség 
környezetvédelmi jogszabályainak teljes körű betartására tekintettel történő részletesebb 
vizsgálata érdekében szükségesek, ideértve az Alpesi Egyezmény megfelelő jegyzőkönyvei 
szerint vállalt kötelezettségeket is. 

A Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot vizsgálatainak eredményéről. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A 2008. július 17-i közleményében foglaltakon felül a Bizottság azt szeretné közölni, hogy a 
petíció benyújtója által felvetett kérdés felvételt nyert az „EU Pilot” projektbe. Ezen új 
problémamegoldó mechanizmus célja a tagállamokkal folytatott információcsere 
gyorsaságának és hatékonyságának növelése. Az ügyet a 210/08/ENVI számon vették 
nyilvántartásba, Ausztria pedig köteles 10 héten belül választ adni. 

Az Ausztriától beérkezett válasz elemzését követően a Bizottság határozatot hoz majd arra 
vonatkozóan, hogy jogsértési eljárást indítson-e, amennyiben az ügyre nem sikerül megoldást 
találni, valamint megállapítják, hogy sor került a közösségi jog megsértésére. 

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az elemzés és a nyomon követés 
eredményeiről. 

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

Az Ausztria által az „EU Pilot” projekttel összefüggésben a Bizottság levelére adott válasz 
nem oldotta meg a problémát. A Bizottság továbbra is fenntartja azt a megállapítását, hogy a 
két sílétesítmény, Mellau és Damüls egyesítése, valamint az ezzel járó új infrastruktúra 
kialakítása meghaladja a környezeti hatásvizsgálatról szóló, 2000. évi osztrák törvény I. 
melléklete 12.1. bekezdésének b) pontjában meghatározott 20 hektáros küszöbértéket, így a 
környezeti hatásvizsgálat elvégzése kötelező. 

A Bizottság ezért jelenleg mérlegeli, hogy milyen további lépéseket tegyen, és továbbra is 
megfelelően tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot. 


