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(Oostenrijk), gesteund door 26 medeondertekenaars, over de geplande 
skiliften en kabelbanen in de omgeving van Mellau en Damüls

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezwaren ten aanzien van de skiliften en kabelbanen die zijn gepland in 
verband met de koppeling van de wintersportgebieden Mellau en Damüls, waarvoor reeds 
goedkeuring is gegeven. Indiener beweert dat er met betrekking tot het project geen 
milieueffectbeoordeling is verricht en dat dit ingaat tegen het Protocol inzake 
bodembescherming bij de Alpenovereenkomst. Ook houdt hij staande dat het project een 
rampzalig effect zal hebben op de habitats van wilde vogels en zoogdieren, en dat er drie 
belangrijke biotopen zullen worden vernietigd. Daarom vraagt hij nu het Europees Parlement 
of het maatregelen kan nemen om de teloorgang van dit unieke natuurgebied te voorkomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2008.

De berggebieden van het “Bregenzer Wald” (het bosgebied van Bregenz), die deel uitmaken 
van de gemeenten van Mellau en Damüls in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg, zijn reeds 
lange tijd vermaard om hun toeristische en wintersportfaciliteiten. 



PE411.964/REV.II 2/7 CM\791830NL.doc

NL

Om de aantrekkelijkheid van deze gebieden, en dan met name die van Mellau, dat te kampen 
heeft met een daling van het aantal bezoekende toeristen, voor de wintersport te behouden en 
verder te ontwikkelen, zijn de twee exploitatiebedrijven van skiliften in Mellau en Damüls 
overeengekomen te gaan samenwerken, onder andere door de twee afzonderlijke skigebieden 
rond de berg “Mittagsspitze” aan elkaar te koppelen aan de hand van een uitgebreider 
liftsysteem dat naar een hoger gelegen bergregio leidt. Een reeks overige maatregelen is of zal 
worden genomen om de omstandigheden voor de wintersport in dit gebied te verbeteren, zoals 
wateropslagwerken die nodig zijn voor het aanmaken van kunstmatige sneeuw (met nieuwe 
meren als reservoirs), bijbehorende installaties, fysieke verbeteringen aan de bestaande 
skipistes en nieuw aan te leggen skipistes.

Als onderdeel van de eerste bouwfase zijn twee1 van de vier geplande liften reeds in gebruik 
genomen in het winterseizoen 2007/2008. Bij afwezigheid van een officieel overeengekomen 
en bindend ontwikkelingsconcept voor het gebied – de herziening van het vorige toeristische 
concept uit 1992, waarin uitbreiding van de skigebieden werd ontraden, was in 2006 nog 
gaande – vroegen de liftexploitanten rechtstreeks om een ontwikkelingsvergunning voor de 
geplande skiliften en -pistes. Om niet de richtsnoeren van het concept van 1992 te schenden, 
beriepen de autoriteiten zich op een hoger economisch belang om de geplande uitbreiding van 
het gebied alsnog te kunnen goedkeuren.

De investeringsplannen van de liftexploitanten zijn gebaseerd op een ontwikkelingsstudie 
waartoe in 2003 opdracht werd gegeven. In deze ontwikkelingsstudie (het Bregenzerwald-
onderzoek) werd het pakket maatregelen ter verbetering van de aantrekkelijkheid van de 
grotere regio beschouwd als één groot project, dat is samengesteld uit diverse deelprojecten, 
zoals de uitbreiding en modernisering van de infrastructuur van de skigebieden of de 
verbetering van de faciliteiten voor het zomertoerisme. Om verdere ad-hocuitbreidingen of 
ontwikkelingsinitiatieven van individuele investeerders te vermijden, werd in het onderzoek 
gepleit voor een integraal ontwikkelingsconcept, waarin op transparante wijze zou worden 
vastgelegd welke verdere ontwikkelingen nog zouden plaatsvinden en volgens welk 
tijdschema dit zou gebeuren.2 Dit voorstel werd pas overgenomen in het nieuwe toeristische 
ontwikkelingsconcept van 2007.3

Op 24 februari 2006 werd toestemming verleend voor de ontwikkeling van de liften. Hieraan 
werden wel tal van voorwaarden verbonden, bedoeld om het aanzienlijke milieueffect van het 
project zoveel mogelijk te beperken. Deze voorwaarden betreffen onder andere onafhankelijk 
ecologisch toezicht op de werkzaamheden en een betaling van 1,1 miljoen euro aan het 
Natuurbeschermingsfonds van Vorarlberg ter vervanging van compenserende maatregelen. 
Naar verluidt is dit een van de hoogste compensatiebedragen die ooit in de deelstaat 

                                               
1 De skiliften “Hohe Wacht” (op een hoogte van 2 000 m) en “Elsenkopf” (op een hoogte van 1 850 m).
2 Vergelijk hoofdstuk 6.1 van het Bregenzerwald-onderzoek, “Natur- und Landschaftsschutz und Ausbau der 
Schigebiete” (Bescherming van natuur en landschap en uitbreiding van de skigebieden).
3 Ten aanzien van de ontwikkelingen van nieuwe skigebieden verwijst het toeristisch ontwikkelingsconcept van 
2007 naar de grenzen van het draagvermogen en bepleit het een zo uitgebreid mogelijke effectbeoordeling. Bij 
deze beoordeling moet onder meer rekening worden gehouden met verbetering van de skiliften en -pistes, de 
bevolkingsdichtheid, het effect op verkeer, natuur en milieu, de parkeerruimte en de catering- en 
hotelfaciliteiten. Het ontwikkelingsconcept van de promotor en het bijbehorende rapport moeten de basis vormen 
van dergelijke beoordelingen.
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Vorarlberg zijn betaald.

Het skilift- en skipisteproject werden goedgekeurd in de context van een procedure die onder 
meer een aantal effectbeoordelingen omvatte, bijvoorbeeld ten aanzien van “de bescherming 
van natuur en landschap” en “de biologische toestand van natuurlijke biotopen”. Uit deze 
studies bleek dat delen van het project de belangen van natuur en landschap “zwaar” zouden 
schaden en een aanzienlijke en ten dele “zeer ernstige” aantasting daarvan zouden vormen.1

Omdat het “voor een MEB relevante” oppervlak van het project exact 184 298 m2 bedroeg, 
blijft het project onder de drempelwaarde van 20 ha te liggen, die in de Oostenrijkse MEB-
wetgeving van 2002 is vastgelegd voor skiliftontwikkelingsprojecten.2 Derhalve kwamen de 
autoriteiten tot de conclusie dat het project niet hoefde te worden onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling (MEB).

In antwoord op het gerechtelijk verzet dat werd verwoord door de “milieuadvocaat” 
(ombudsman) van de overheid van Vorarlberg, bevestigde zowel de regering als de 
administratieve rechtbank dat het project niet in aanmerking kwam voor een MEB. 

Uit rapporten blijkt dat het aantal toeristen reeds is begonnen toe te nemen en dat aanvullende 
infrastructurele investeringen, zoals uitbreiding van hotels en overige faciliteiten, reeds 
worden gepland. 

Milieueffectbeoordeling3

Indieners maken bezwaar tegen het feit dat in de context van de goedgekeurde koppeling van 
de skigebieden van Damüls en Mellau, de bouw van vier nieuwe skiliften is gepland zonder 
dat daarbij een milieueffectbeoordeling is verricht. Volgens indieners waren de gegevens die 
waren berekend voor de door het project getroffen gebieden onvolledig met als doel een MEB 
te vermijden.

Naar hun zeggen zou de drempel van 20 ha, die voor dit soort projecten is vastgelegd in de 
Oostenrijkse wet inzake milieueffectbeoordelingen (UVP-G), ruimschoots overschreden zijn 
wanneer andere projecten die de laatste vijf jaar zijn ondernomen, zoals de bouw van een 
waterreservoir en bijbehorende installaties (water dat wordt gebruikt door installaties om 
kunstmatige sneeuw aan te maken) en parkeerplaatsen, naar behoren waren meegerekend. 
Indieners zijn derhalve van mening dat het project wel degelijk onderworpen had moeten 
worden aan een MEB.

De bevoegde nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van 
bouwvergunningen, beweren dat het totale projectoppervlak van de geplande skiliften hoe dan 
ook niet de drempel van 20 ha overschrijdt en dat een MEB derhalve niet noodzakelijk is. In 
dit licht hebben indieners gevraagd om een herziening van de ondernomen MEB-procedure.
                                               
1 Bouwvergunning door de regionale autoriteit van Bregenz (Bezirkshauptmannschaft Bregenz), per besluit van 
24.2.2006, blz. 56-57.
2 Bijlage I Z 12 kol. 1 (b) van de Oostenrijkse wet inzake milieueffectbeoordelingen van 2002.
3 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG en Richtlijn 2003/35/EG.
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De Alpenovereenkomst – niet-naleving van het Protocol inzake bodembescherming

Indieners beweren dat de essentiële bepalingen van de EG-wetgeving, in het bijzonder die van 
het Protocol inzake bodembescherming bij de Alpenovereenkomst, niet voldoende in 
overweging zijn genomen. Indieners zijn van oordeel dat het gebied van het 
ontwikkelingsproject niet stabiel is en dat daarom geen toestemming had mogen worden 
gegeven voor de “aanleg en nivellering” van de skihellingen. Op basis van het oordeel van 
hun geologische deskundige beweren de regionale autoriteiten daarentegen dat de geldende 
geologische omstandigheden in principe stabiel zijn en dat de gebieden derhalve voldoende 
geschikt zijn voor het geplande ontwikkelingsproject. 

Indieners vragen of er een onafhankelijk onderzoek kan worden verricht en of kan worden 
onderzocht in hoeverre men bevoegd was tot een dergelijke beslissing.  

Aanvullende aanwijzing als beschermd Natura 2000-gebied

Tot slot sommen indieners, onder verwijzing naar het ecologisch onderzoek dat door de 
regering is ondernomen, de nadelige effecten op van de liftinstallaties op de natuur, en geven 
zij aan dat zij overwegen een verzoek tot aanwijzing van het desbetreffende gebied als 
aanvullend Natura 2000-gebied in te dienen.

Uitgaande van de beschikbare informatie is de Commissie van oordeel dat het project een 
aanzienlijk effect kan hebben op het milieu en dat het project om die reden onderworpen had 
moeten worden aan een milieueffectbeoordeling overeenkomstig artikel 2, lid 1 van de MEB-
richtlijn. 

Hierbij vragen specifieke opmerkingen over het gebruik van drempelwaarden en de opvatting 
van de term “project” om nadere uitleg: 

Het restrictief gebruik van drempelwaarden:

Het wintersportontwikkelingsproject Damüls-Mellau valt onder bijlage II.12 (a) van de MEB-
richtlijn: “Toerisme en recreatie – Skihellingen, skiliften […] en bijbehorende 
voorzieningen”. Voor projecten die vallen onder bijlage II van de MEB-richtlijn dienen de 
lidstaten per afzonderlijk geval en/of op basis van vast te stellen drempelwaarden of criteria te 
bepalen of er een milieueffectbeoordeling moet worden verricht (vergelijk artikel 4, lid 2 van 
de MEB-richtlijn). In de Oostenrijkse MEB-richtlijn is voor het aanpassen van bestaande 
en/of het ontwikkelen van nieuwe skipistes of banen voor skiliften de drempelwaarde van 
20 ha vastgelegd, waarbij als extra voorwaarde geldt dat deze 20 ha het daadwerkelijk 
gebruikte oppervlak vertegenwoordigen.

Het feit dat het wintersportontwikkelingsproject Damüls-Mellau werd geacht een oppervlakte 
te hebben van minder dan 20 ha, vormt het enige argument om het project bij voorbaat uit te 
sluiten van een MEB in de zin van de MEB-richtlijn. Deze praktijk is in strijd met de 
opvatting van de Commissie, die reeds meerdere malen door het Hof is bevestigd, namelijk 
dat drempelwaarden dienen te worden ingevoerd om van bepaalde projecten te kunnen 
beoordelen of deze gehouden zijn aan de vereiste van een milieueffectbeoordeling. De 
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vastgestelde drempel dient daarentegen niet te worden gebruikt om vooraf alle projecten 
onder die drempelwaarde, ongeacht de aard van de locatie, uit te sluiten van de 
beoordelingsvereiste.

De in artikel 2, lid 1 van de MEB-richtlijn opgenomen verplichting dat projecten die een 
aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, 
worden onderworpen aan een beoordeling van die effecten, geldt daarom ook voor projecten 
die onder de drempelwaarde blijven. 

Voordat de bouwvergunning werd verleend, was het duidelijk dat het 
wintersportontwikkelingsproject Damüls-Mellau aanzienlijke nadelige effecten op het milieu 
zou kunnen hebben. Het risico van deze effecten werd bevestigd door diverse studies en 
overheidsverklaringen. Daarnaast vindt het risico ook zijn weerslag in de voorwaarden die 
zijn vastgelegd in de bouwvergunning, die immers een relatief hoog bedrag aan te betalen 
schadevergoeding omvatten. 

Alleen al de ligging van het project in een gevoelig berggebied zou een voor dit geval 
specifieke screening hebben gerechtvaardigd. Dit is van groot belang, aangezien Oostenrijk 
gehouden is aan naleving van de sinds 18 februari 2002 geldende Alpenovereenkomst en in 
het bijzonder van het bijbehorende Protocol inzake bodembescherming. Op het moment van 
de beoordelingsprocedure had derhalve ook moeten worden overwogen of het project 
overeenstemde met de aanbevelingen en verplichtingen van dit protocol en van overige 
protocollen bij de Alpenovereenkomst, voor zover van toepassing. 

De opvatting van de term “project”:

Binnen de Oostenrijkse wetgeving inzake milieueffectbeoordelingen1, de nationale wetgeving 
waarin de bepalingen van de MEB-richtlijn (Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 
1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, 
zoals gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG en Richtlijn 2003/35/EG) zijn omgezet, kan de term 
“project” diverse installaties en ingrepen omvatten, indien deze geografisch en daadwerkelijk 
verbonden zijn. De term “installatie” of een “ingreep met invloed op natuur en landschap” 
omsluit alle maatregelen die geografisch en daadwerkelijk gerelateerd zijn aan het project. 
Evenzo wordt in de MEB-richtlijn naar een project verwezen als “de uitvoering van 
bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken” of “andere ingrepen in 
natuurlijk milieu of landschap”.2

Naar het oordeel van de Commissie kan de bouw van de vier afzonderlijke skiliften niet 
worden gezien als een afzonderlijk project, dat geheel en al op zichzelf staat. De skiliften zijn 
onderdeel van het wintersportontwikkelingsproject Damüls-Mellau, dat gericht is op een 
betere economische ontwikkeling van het Damüls-Mellau-gebied aan de hand van een beter 
en moderner gebruik van de skigebieden. Dit plan omvat een hele reeks maatregelen die 
elkaar aanvullen of op elkaar inwerken, hetgeen bepaalde effecten teweegbrengt. Deze 

                                               
1 Vergelijk artikel 2.2, UVP-G 2000.
2 Artikel 1 van de MEB-richtlijn (Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd door Richtlijn 
97/11/EG en Richtlijn 2003/35/EG).
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opvatting van het “Damüls-Mellau-project” is niet alleen terug te vinden in de 
ontwikkelingsstudie (het “Bregenzerwald-onderzoek”, waarin de koppeling van de Damüls-
Mellau-skigebieden één van drie verschillende ontwikkelingsprojecten in het Bregenzerwald-
gebied vormt), maar ook in een aantal officiële verklaringen. 

Als derhalve het ontwikkelingsproject beschouwd was als één geheel – zonder het onder te 
verdelen in kleinere afzonderlijke onderdelen die als zodanig niet op zichzelf kunnen staan 
(nieuwe liften op grote hoogte kunnen immers alleen werken als zij worden geïntegreerd met 
het bestaande liftensysteem) en waarvoor overeenkomstig de MEB-richtlijn mogelijk geen 
milieueffectbeoordeling vereist is – dan had voor dit grotere project wel degelijk een 
milieueffectbeoordeling moeten worden verricht. Door een ontwikkelingsproject dat een 
intrinsiek geheel vormt, op te delen in kleinere, onderling afhankelijke elementen, is de 
werkelijke doelstelling van de MEB-wetgeving omzeild. Evenzo is nagelaten alle effecten van 
het project te beoordelen – indien het aantal toeristen bijvoorbeeld met succes wordt vergroot, 
worden reeds onopgeloste vervoersproblemen alleen maar verergerd en ontstaat de behoefte 
aan verdere installaties en werken, zoals voor catering en accommodatie – en de cumulatieve, 
indirecte, permanente en langlopende effecten te analyseren.

Conclusie

Op basis van de door indieners verstrekte informatie en gelet op de beschreven achtergrond en 
wettelijke opvattingen, heeft de Commissie besloten contact op te nemen met de bevoegde 
nationale autoriteiten om de nadere informatie en uitleg te krijgen die nodig is voor een 
gedetailleerde beoordeling van de zaak in het licht van volledige naleving van de 
milieuwetgeving van de Europese Gemeenschap, met inbegrip van de verplichtingen die zijn 
aangegaan onder de desbetreffende protocollen bij de Alpenovereenkomst. 

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van de uitkomst van 
haar onderzoek. 

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009.

In aansluiting op haar antwoord van 17 juli 2008 wil de Commissie uiteenzetten dat de vraag 
van indiener is ingevoerd in “EU Pilot”. Dit nieuwe mechanisme voor probleemoplossing is 
bedoeld om sneller en efficiënter informatie uit te wisselen met de lidstaten. De kwestie is 
geregistreerd als 210/08/ENVI en Oostenrijk moet binnen tien weken reageren. 

Nadat het antwoord van Oostenrijk is geanalyseerd, zal de Commissie besluiten of een 
inbreukprocedure wordt ingeleid indien de kwestie niet is opgelost en inbreuk op het 
Gemeenschapsrecht is vastgesteld. 

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van het resultaat van 
de analysen en het vervolg.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Het antwoord dat de Commissie van Oostenrijk heeft ontvangen op haar brief in het kader van 
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"EU Pilot" heeft het probleem niet opgelost. De Commissie blijft bij haar standpunt dat de 
koppeling van de twee wintersportgebieden Mellau en Damüls, samen met de aanleg van 
nieuwe infrastructuur, de drempel van 20 hectare zoals vastgesteld in bijlage I, punt 12, kolom
1, letter b) van wet UVP-G 2000 overschrijdt, wat inhoudt dat een MEB verplicht is. 

De Commissie beraadt zich dan ook op verdere stappen en zal de Commissie verzoekschriften 
naar behoren informeren.


