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Tema: Peticija Nr. 0672/2007 dėl projektuojamų slidininkų keltuvų ir lynų kelių 
Melau ir Damiulio regione, kurią pateikė Austrijos pilietis Lothar Petter 
Iniciatyvinio komiteto prieš projektuojamą naują žiemos sporto 
infrastruktūrą Forarlbergo žemės (Austrija) Melau ir Damiulio regione 
vardu, su 26 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą slidininkų keltuvais ir lynų keliais, projektuojamais 
siekiant sujungti Melau ir Damiulio žiemos sporto vietoves – šiai jungčiai jau gautas 
sutikimas. Jis teigia, kad neatliktas projekto poveikio aplinkai vertinimas ir kad tai 
prieštarauja Alpių konvencijos Dirvožemių apsaugos protokolui. Jis taip pat teigia, kad 
projektas turės pražūtingą poveikį laukinių paukščių ir žinduolių buveinėms, bus sunaikinti 
trys svarbūs biotopai. Todėl peticijos pateikėjas siekia, kad Europos Parlamentas imtųsi 
veiksmų, kuriais užkirstų kelią šios unikalios gyvosios gamtos teritorijos naikinimui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. liepos 17 d.

„Brėgenco miško teritorijoje (Bregenzer Wald) esančios kalnuotos vietovės, priklausančios 
Austrijos federalinės žemės Forarlbergo Melau ir Damiulio komunoms, jau seniai gerai 
žinomos dėl turizmo ir žiemos sporto kompleksų. 

Siekdamos išlaikyti ir toliau plėtoti šių vietovių, pirmiausia Melau, kurioje mažėja turistų, 
patrauklumą žiemos turizmui, dvi slidininkų keltuvus eksploatuojančios Melau ir Damiulio 
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komunų bendrovės susitarė bendradarbiauti, inter alia, sujungdamos savo atskiras aplink 
kalną „Mittagsspitze“ esančias slidinėjimo teritorijas – išplėsdamos keltuvų sistemas, 
nusidriekiančias į aukštesnius kalnų regionus. Be to, imtasi arba bus imamasi nemažai kitų 
priemonių žiemos sporto turizmo sąlygoms šiame regione gerinti, pavyzdžiui: „dirbtiniam 
sniegui“ reikalingo vandens saugyklų įrengimo darbų (nauji ežerai kaip rezervuarai); su tuo 
susijusių įrenginių parengimo eksploatuoti; fizinio esamų slidinėjimo trasų gerinimo ir naujų 
trasų įrengimo darbų.

Pirmuoju statybos etapu du1 iš planuojamų keturių slidininkų keltuvų per 2007–2008 m. 
žiemos sezoną jau pradėjo veikti. Nesant oficialiai suderintos ir privalomos šio regiono plėtros 
koncepcijos (senoji 1992 m. turizmo koncepcija, kurioje neskatinta plėsti slidinėjimo 
teritorijų, 2006 m. buvo persvarstoma), keltuvų operatoriai tiesiogiai kreipėsi sutikimo dėl 
planuojamos veiklos numatomiems keltuvams ir slidinėjimo trasoms įrengti. Siekdamos 
nuosekliai laikytis 1992 m. koncepcijos gairių, valdžios institucijos iškėlė svarbesnį 
ekonominį interesą, kad galėtų pritarti planuojamai teritorijos plėtrai.

Keltuvus eksploatuojančios bendrovės savo investicinius planus grindė 2003 m. užsakytu 
plėtros tyrimu. Atliekant šį plėtros tyrimą (Bregenzerwald tyrimą) buvo svarstomas priemonių 
paketas, kaip didinti platesnio regiono patrauklumą – paketas buvo svarstomas kaip vienas
didelis projektas, sudarytas iš kelių dalių, pvz., slidinėjimo teritorijų infrastruktūros plėtros ir 
modernizavimo arba geresnių vasaros turizmo kompleksų. Siekiant išvengti tolesnių ad hoc
plėtros veiksmų ar individualių investuotojų plėtros iniciatyvų, tyrime raginama sukurti 
bendrą integruotą koncepciją, kad būtų skaidriai nustatyti tolesnių plėtros veiksmų laikotarpiai 
ir objektai2. Šis pasiūlymas įtrauktas tik į naująją 2007 m. turizmo plėtros koncepciją3. 

Sutikimas dėl planuojamos veiklos keltuvams įrengti duotas 2006 m. vasario 24 d., jame 
nustatyta daug sąlygų, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti didelį šio projekto poveikį 
aplinkai. Į šias sąlygas įtrauktas, inter alia, nepriklausomas ekologinis darbų stebėjimas ir 
pareiga vietoj kompensavimo priemonių į Forarlbergo gamtos apsaugos fondą sumokėti 
1,1 mln. EUR. Sakoma, kad ši suma yra viena iš didžiausių kompensacinių sumų, kada nors 
sumokėtų Forarlbergo žemėje.

Keltuvų ir slidinėjimo trasų projektas patvirtintas taikant procedūrą, kurioje būtina atlikti ne 
vieną poveikio tyrimą, pavyzdžiui, „gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos“ ir „laukinių biotopų 
biologijos“ srityse. Atlikus šiuos tyrimus daroma išvada, kad kai kurios projekto dalys darys 
„didžiulį“ poveikį gamtai ir kraštovaizdžiui ir tai bus nemažas arba iš dalies netgi 
„grėsmingas“ brovimasis į gamtą4.

                                               
1 Slidininkų keltuvai „Hohe Wacht“ (2 000 m aukštyje) ir „Elsenkopf“ (1 850 m aukštyje).
2 Plg. su Bregenzerwald tyrimo 6.1 skyriumi „Natur- und Landschaftsschutz und Ausbau der Schigebiete“ 
(Gamtos ir kraštovaizdžio apsauga ir slidinėjimo teritorijų plėtra).
3 Naujų slidinėjimo teritorijų plėtojimo srityje turizmo plėtros koncepcijoje [2007 m.] nurodomos pajėgumo 
ribos ir raginama kuo išsamiau įvertinti poveikį. Į šį vertinimą turi būti įtraukiami keltuvų ir trasų tobulinimo 
darbai, gyventojų tankumas, poveikis eismui, gamtai ir aplinkai, stovėjimo aikštelėms, maitinimo įstaigoms ir 
viešbučiams. Šio vertinimo pagrindas turi būti projektą propaguojančio subjekto plėtros koncepcija ir prie jos 
pridedama ataskaita.
4 Brėgenco regioninės institucijos (Bezirkshauptmannschaft Bregenz) sutikimas plėtros darbams, 2006 m. 
vasario 24 d. sprendimas, p. 56–57.
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Kadangi pagal projektą plotas, kurio poveikio aplinkai vertinimą (PAV) būtina atlikti, iš viso 
yra 184 298 m2, projekte neviršijamas 20 ha ribinis plotas, 2002 m. Austrijos Poveikio 
aplinkai įstatyme nustatytas slidininkų keltuvų įrengimui1. Todėl valdžios institucijos padarė 
išvadą, kad reikalavimas atlikti poveikio aplinkai įvertinimą (PAV) projektui netaikytinas.

Atsakydami į teisinį prieštaravimą, kurį parengė Forarlbergo vyriausybės „aplinkosaugos 
teisininkas“ (ombudsmenas), administracija ir administracinis teismas patvirtino, kad 
reikalavimas atlikti PAV projektui netaikytinas.

Ataskaitose teigiama, kad turistų skaičius jau pradėjo didėti ir kad planuojama papildomai 
investuoti į infrastruktūrą, pvz., plėsti viešbučius ir kitus kompleksus.

Poveikio aplinkai vertinimas2

Peticijos pateikėjai reiškia susirūpinimą dėl planuojamų įrenginių, kurių poveikio aplinkai 
vertinimas (PAV) neatliktas – dėl šių keturių naujų slidininkų keltuvų, įrengiamų kaip 
patvirtinta Damiulio ir Melau komunų slidinėjimo teritorijų jungtis. Anot peticijos pateikėjų, 
siekiant išvengti PAV, teritorijų, kurioms projektas turės poveikį, duomenys apskaičiuoti 
neišsamiai.

Jų nuomone, jeigu būtų deramai atsižvelgta į kitus per pastaruosius penkerius metus atliktus 
darbus, pvz., užtvenkiamojo rezervuaro ir su juo susijusių įrenginių, stovėjimo aikštelių ir kitų 
objektų statybos darbus, Austrijos Poveikio aplinkai vertinimo įstatyme (UVP-G) tokiems 
projektams nustatytas 20 ha ribinis dydis būtų gerokai viršytas. Todėl jie teigia, kad turėjo 
būti atliktas projekto PAV.

Už sutikimus dėl planuojamos veiklos atsakingos kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos teigia, kad bendras numatytų slidininkų keltuvų projekto plotas be kuriuo atveju 
mažesnis negu ribinis 20 ha dydis, todėl PAV nereikia. Į tai atsižvelgdami peticijos pateikėjai 
prašo patikrinti taikytą PAV procedūrą.

Alpių konvencija. Dirvožemių apsaugos protokolo nesilaikymas

Peticijos pateikėjai teigia, kad nepakankamai atsižvelgta į svarbiausias EB teisės nuostatas, 
pirmiausia Alpių konvencijos Dirvožemių apsaugos protokolo nuostatas. Peticijos pateikėjai 
mano, kad plotas pagal plėtros projektą nepastovus ir todėl neturėjo būti duota sutikimo 
slidinėjimo trasoms „įrengti ir lyginti“. Remdamosi geologijos eksperto vertinimu, regioninės 
valdžios institucijos teigia, kad vyraujančios geologinės sąlygos iš esmės pastovios ir todėl 
plotai numatytai plėtrai pakankamai tinkami.

Peticijos pateikėjai prašo atlikti nepriklausomą ekspertizę ir patikrinti sprendimo 
kompetentingumo lygį.

                                               
1 2002 m. Austrijos PAV įstatymo I priedo 12 dalies 1 skirsnio b punktas.
2 (Direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies 
pakeista direktyvomis 97/11/EEB ir 2003/35/EB).
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Papildomas „Natura 2000“ apsaugos teritorijos statuso suteikimas

Galiausiai, nurodydami administracijos atliktą ekologinį tyrimą, peticijos pateikėjai 
apibendrina nepalankų keltuvų poveikį gyvajai gamtai ir teigia, jog svarsto galimybę prašyti, 
kad atitinkamos vietovės būtų paskelbtos papildomomis „Natura 2000“ teritorijomis.

Remdamasi pateikta informacija, Komisija mano, kad projektas gali turėti didelį poveikį 
aplinkai ir tuo atveju, atsižvelgiant į jo poveikį, kaip numatyta PAV direktyvos 2 straipsnio 
1 dalyje, turėjo būti atliktas jo poveikio vertinimas. 

Atsakant į konkrečias pastabas dėl ribinių dydžių taikymo ir „projekto“ sąvokos suvokimo 
reikia pateikti konkretesnių paaiškinimų: 

Siauras ribinių dydžių taikymas

Damiulio-Melau žiemos sporto plėtros projektui taikomas PAV direktyvos II priedo 12 dalies 
a punktas: „Turizmas ir laisvalaikis: slidinėjimo keltuvai [...] ir kiti panašūs įrengimai“. Dėl 
projektų, kuriems taikomas PAV direktyvos II priedas, valstybės narės, išnagrinėjusios 
kiekvieną atvejį ir (arba) nustatydamos ribas arba kriterijus, sprendžia, ar PAV turi būti 
atliekamas (plg. su PAV direktyvos 4 straipsnio 2 dalimi). Austrijos PAV įstatyme nustatyta 
20 ha riba slidinėjimo trasoms arba keltuvų linijoms keisti arba naujoms įrengti, su papildoma 
sąlyga, kad šie 20 ha reiškia naudojamą paviršiaus plotą.

Tai, jog laikyta, kad Damiulio-Melau žiemos sporto plėtros projektui bus naudojama mažiau 
negu 20 ha paviršiaus ploto, buvo pasitelkta kaip vienintelis argumentas a priori atmesti 
reikalavimą šiam projektui atlikti PAV direktyvoje numatytą poveikio aplinkai vertinimą. Ši 
praktika prieštarauja keletą kartų Teisingumo Teismo patvirtintai Komisijos nuomonei, kad 
ribiniai dydžiai skirti konkretaus projekto nagrinėjimui palengvinti siekiant nustatyti, ar jam 
taikytinas reikalavimas atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Nustatytas ribinis dydis neturi būti 
taikomas siekiant visiems mažesnio už ribinį dydį ploto projektams, nepaisant jų pobūdžio ar 
vietovės, iš anksto taikyti vertinimo reikalavimo išimtį.

PAV direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje išdėstyta pareiga, kad projektams, galintiems daryti 
reikšmingą poveikį aplinkai, be kita ko, dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, turi būti 
atliekamas poveikio aplinkai vertinimas, taikoma ir ribinio dydžio nesiekiantiems projektams. 

Prieš duodant sutikimą dėl planuojamos veiklos buvo akivaizdu, kad Damiulio-Melau žiemos 
sporto plėtros projektas gali turėti didelį neigiamą poveikį aplinkai. Poveikio rizika patvirtinta 
tyrimais ir keletu oficialių pareiškimų. Be to, ši poveikio rizika taip pat atsispindi sutikime dėl 
planuojamos veiklos išdėstytose sąlygose, jame taip pat numatyta gana didelė suma, kurią 
reikia sumokėti kaip žalos atlyginimą. 

Vien tai, kad projekto vietovė yra pažeidžiamame kalnų regione, yra pagrindas konkrečiam 
atvejo tyrimui atlikti. Tai labai svarbu, nes Austrija įsipareigojusi laikytis Alpių konvencijos, 
visų pirma jos Dirvožemių apsaugos protokolo, galiojančio nuo 2002 m. vasario 18 d. 
Atliekant vertinimo procedūrą turėjo būti sprendžiama ir tai, ar projektas suderinamas su šio 
protokolo, o atitinkamais atvejais – ir kitų Alpių konvencijos protokolų rekomendacijomis ir 
įpareigojimais. 
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„Projekto“ sąvokos suvokimas

Austrijos Poveikio aplinkai vertinimo įstatyme1, kuriuo PAV direktyva (Direktyva 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies 
pakeista direktyvomis 97/11/EEB ir 2003/35/EB) perkeliama į nacionalinę teisę, nustatyta, 
kad sąvoka „projektas“ gali reikšti keletą įrenginių ar intervencinių veiksmų, jeigu jie 
geografiškai ir faktiškai susiję. Sąvokos „įrenginys“ ar „intervencinis veiksmas, turintys 
poveikį gamtai ir kraštovaizdžiui“ apima visas priemones, geografiškai ir faktiškai susijusias 
su projektu. PAV direktyvoje projektas apibūdinamas panašiai – kaip statybos darbai bei kitų 
objektų ar veiklos planų įgyvendinimas ir kaip kitokie įsikišimai į natūralią aplinką ir 
gamtovaizdį2.

Komisijos nuomone, keturių atskirų slidininkų keltuvų įrengimas nėra atskiras savarankiškas 
projektas. Tai – platesnio Damiulio-Melau žiemos sporto plėtros projekto, kuriuo užtikrinant 
didesnį slidinėjimo teritorijų patrauklumą ir modernesnį įvaizdį siekiama geresnės Damiulio-
Melau regiono ūkio plėtros, elementai. Šis veiklos planas apima daug kitų priemonių, viena 
kitą papildančių ir viena su kita sąveikaujančių – taip atsiranda poveikis. Šis Damiulio-Melau 
projekto suvokimas atsispindi ne tik plėtros tyrime (Bregenzerwald tyrime, kuriame nurodyta, 
kad Damiulio-Melau slidinėjimo teritorijų jungtis yra vienas iš trijų atskirų plėtros projektų 
Brėgenco miško teritorijoje), bet ir ne viename oficialiame pareiškime. 

Todėl jeigu plėtros projektas būtų laikytas vientisu, nedalijant jo į atskiras mažesnes 
sudedamąsias dalis, kurios negali būti įgyvendinamos atskirai (pvz., nauji keltuvai dideliame 
aukštyje gali veikti tik tada, kai jie integruojami į esamas keltuvų sistemas) ir kurioms pagal 
PAV direktyvą PAV nebūtų privalomas, poveikio aplinkai vertinimą būtų tekę atlikti. 
Suskaidant tikrąjį plėtros projektą į mažesnius nepriklausomus elementus buvo apeitas tikrasis
PAV teisės akto tikslas. Neįvertinti visi poveikio aspektai (pvz., sėkmingai pagerėjus turizmo 
duomenims, paaštrėja neišspręstos transporto problemos, tada reikia statyti papildomų 
įrenginių ir atlikti papildomus darbus maitinimo, apgyvendinimo ir kitose srityse) ir 
neišnagrinėtas kaupiamasis, netiesioginis, nuolatinis ar ilgalaikis projekto poveikis.

Išvada

Remdamasi peticijos pateikėjų suteikta informacija ir atsižvelgdama į aprašytas bendrąsias 
aplinkybes ir teisines sąvokas, Komisija susisieks su kompetentingomis nacionalinėmis 
valdžios institucijomis siekdama gauti daugiau informacijos ir paaiškinimų, kurių reikia norint 
išsamiau įvertinti šį atvejį visapusiškai laikantis Europos bendrijos aplinkosaugos teisės aktų, 
įskaitant pagal atitinkamus Alpių konvencijos protokolus prisiimtus įsipareigojimus.

Komisija Peticijų komitetui nuolat praneš savo tyrimų rezultatus.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. sausio 30 d.

„Remdamasi savo 2008 m. liepos 17 d. pranešimu, Komisija nori pranešti, kad peticijos
                                               
1 Plg. su UVP-G 2000 2 straipsnio 2 dalimi.
2 PAV direktyvos (Direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo, iš dalies pakeista direktyvomis 97/11/EEB ir 2003/35/EB) 1 straipsnis. 
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pateikėjo iškeltas klausimas įtrauktas į projektą „EU pilot“. Šia nauja problemų sprendimo 
sistema siekiama pagerinti keitimosi informacija su valstybėmis narėmis tempą ir 
veiksmingumą. Bylai suteiktas numeris 210/08/ENVI ir Austrija turės atsakyti per 10
savaičių. 

Išnagrinėjusi Austrijos atsakymą, Komisija nuspręs, ar pradėti pažeidimo tyrimo bylą, jeigu 
klausimas nebus išspręstas ir bus nustatyta, kad pažeista Bendrijos teisė.

Komisija Peticijų komitetui praneš apie savo analizių rezultatus ir tolesnius veiksmus.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Iš Austrijos gautas atsakymas į Komisijos raštą pagal projektą „EU pilot“ problemos 
neišsprendė. Komisija ir toliau mano, kad dviejų slidinėjimo vietovių – Melau ir Damiulio –
jungčiai privaloma atlikti PAV, nes kartu su planuojama įrengti nauja infrastruktūra šis 
projektas viršija įstatymo UVP-G 2000 I priedo 12 dalies 1 skirsnio b punkte nustatytą 20 ha 
ribinį dydį. 

Todėl Komisija svarsto, kokių tolesnių veiksmų imtis, ir apie tai tinkamu laiku informuos 
Peticijų komitetą.“


