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Dotyczy: Petycji 0672/2007, którą złożył Lothar Petter (Austria) w imieniu Komitetu 
działającego przeciw planowanym nowym inwestycjom w dziedzinie sportów 
zimowych w Mellau i Damüls w kraju związkowym Vorarlberg (Austria), 
z 26 podpisami, w sprawie planowanych wyciągów narciarskich i kolejek 
linowych na terenie Mellau i Damüls

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest zaniepokojony budową wyciągów narciarskich i kolejek linowych 
planowaną w związku z połączeniem ośrodków sportów zimowych w Mellau i Damüls, na 
inwestycję wydano już zezwolenie. Składający petycję utrzymuje, że w odniesieniu do 
przedmiotowego przedsięwzięcia nie przeprowadzono żadnego badania wpływu na 
środowisko, a jest to sprzeczne z protokołem w sprawie ochrony gleby konwencji alpejskiej. 
Twierdzi on też, że przedsięwzięcie to będzie miało katastrofalne skutki dla siedlisk dzikiego 
ptactwa oraz ssaków, a zniszczeniu ulegną trzy ważne biotopy. Dlatego składający petycję 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań mających na celu zapobieżenie 
zniszczeniu tego unikalnego obszaru dzikiej przyrody.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

Górskie obszary „Bregenzer Wald” (lasu Bregenz), należące do gmin Mellau i Damüls 
w austriackim kraju związkowym Vorarlberg, od dawna są dobrze znane ze swojego zaplecza 
turystycznego oraz infrastruktury dla sportów zimowych.
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W celu zachowania i dalszego podnoszenia atrakcyjności tych obszarów turystyki zimowej, 
a szczególnie Mellau, które doświadcza spadkowego trendu w odniesieniu do liczby 
odwiedzających turystów, dwa przedsiębiorstwa zarządzające wyciągami z Mellau i Damüls 
postanowiły podjąć współpracę między innymi poprzez połączenie odrębnych terenów 
narciarskich wokół góry „Mittagsspitze” i rozbudować system wyciągów, prowadząc je 
w wyższe partie górskie. Ponadto w celu poprawienia warunków dla uprawiania zimowej 
turystyki sportowej na tym obszarze podjęte zostały lub zostaną liczne działania. Chodzi tu na 
przykład o: prace mające na celu przechowywanie zapasów wody niezbędnej do „sztucznego 
naśnieżania” (nowe jeziora w charakterze zbiorników); urządzenia towarzyszące; fizyczne 
usprawnienia na istniejących trasach narciarskich i wytyczanie nowych.

W pierwszej fazie budowy uruchomiono w sezonie zimowym 2007/2008 dwa1 z czterech 
planowanych wyciągów. Przy braku oficjalnie zatwierdzonego i wiążącego planu rozwoju 
tego obszaru (w 2006 r. zmieniony został dawny plan dotyczący turystyki z 1992 r., w którym 
nie zalecano poszerzania terenów narciarskich) operatorzy wyciągów narciarskich 
bezpośrednio wystąpili z wnioskiem o zezwolenie na budowę przewidywanych wyciągów 
i tras narciarskich. W celu zachowania zgodności z koncepcyjnymi wytycznymi z 1992 r. 
i zatwierdzenia planowanego poszerzenia przedmiotowego obszaru władze powołały się na 
nadrzędny interes gospodarczy.

Operatorzy wyciągów oparli swoje plany inwestycyjne na studium rozwoju zamówionym 
w 2003 r. W owym studium rozwoju (studium Bregenzerwald) uwzględnia się pakiet środków 
mających na celu zwiększenie atrakcyjności regionu jako jedno główne przedsięwzięcie 
składające się z kilku mniejszych przedsięwzięć, takich jak rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury terenów narciarskich czy poprawa zaplecza dla turystyki letniej. W celu 
uniknięcia dalszej rozbudowy ad hoc czy inicjatyw budowlanych inwestorów indywidualnych 
w studium wzywa się do opracowania zintegrowanego i całościowego planu rozwoju, tak aby 
w przejrzysty sposób określić ramy czasowe i przedmiot kolejnych przedsięwzięć 
budowlanych2. Propozycję tę uwzględniono dopiero w nowym planie rozwoju turystyki 
z 2007 r.3.

Odnoszące się do wyciągów zezwolenie na inwestycję zostało wydane w dniu 24 lutego 
2006 r. Zawiera ono liczne warunki mające na celu zminimalizowanie znaczących skutków 
środowiskowych tego przedsięwzięcia. Warunki te obejmują między innymi niezależny 
nadzór ekologiczny prac, jak również wpłatę 1,1 miliona euro na fundusz przyrodniczy 
Vorarlberg w charakterze środków odszkodowawczych. Uważa się, że jest to jedna 
z najwyższych kwot odszkodowań kiedykolwiek zapłaconych w landzie Vorarlberg.

Przedsięwzięcie dotyczące wyciągów/ tras narciarskich zostało zatwierdzone w ramach 

                                               
1 Wyciągi narciarskie „Hohe Wacht” (na wysokości 2000 m) i „Elsenkopf”(na wysokości 1850 m).
2 Porównaj: rozdział 6.1 studium Bregenzerwald, „Natur- und Landschaftsschutz und Ausbau der Schigebiete” 
(Ochrona przyrody i krajobrazu oraz poszerzenie terenów narciarskich).
3 W kontekście tworzenia nowych terenów narciarskich plan rozwoju turystyki [2007 r.] odnosi się do limitów 
przepustowości i wzywa do przeprowadzenia możliwie jak najbardziej wszechstronnej oceny wpływu. Ocena 
taka uwzględnia usprawnienia na wyciągach i trasach narciarskich, gęstość zaludnienia, wpływ ruchu, przyrodę 
i środowisko, parkingi, jak również catering i zaplecze hotelowe. Podstawą takiej oceny będzie plan rozwoju
propagatora i załączone do niego sprawozdanie.
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procedury obejmującej liczne analizy wpływu, na przykład na „ochronę przyrody 
i krajobrazu” i „biologię dzikich biotopów”. W analizach tych stwierdza się, że niektóre 
części składowe przedsięwzięcia „w sposób znaczący” zaszkodzą przyrodzie i krajobrazowi, 
a także stanowić będą istotną lub fragmentaryczną „poważną” ingerencję1.

Ponieważ realizacja przedsięwzięcia obejmuje obszar „właściwy dla OOŚ” o łącznej 
powierzchni wynoszącej dokładnie 184 298 m2, przedsięwzięcie pozostaje poniżej progu 
20 ha określonego dla budowy wyciągów narciarskich w austriackiej ustawie OOŚ z 2002 r.2.
A zatem władze uznały, że przedsięwzięcie nie musi być przedmiotem oceny oddziaływania 
na środowisko (OOŚ).

W odpowiedzi na sprzeciw prawny „przedstawiciela środowiskowego” (rzecznika) rządu 
Vorarlberg administracja, jak również sąd administracyjny potwierdziły stanowisko, zgodnie 
z którym przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do OOŚ.

W sprawozdaniach sugeruje się, że liczba turystów już zaczęła wzrastać, planuje się też 
inwestycje w infrastrukturę, takie jak rozbudowa hoteli i pozostałego zaplecza.

Ocena oddziaływania na środowisko3

Składający petycję wyrażają zaniepokojenie w związku z planowaną – bez przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) – budową czterech nowych wyciągów 
narciarskich w kontekście zatwierdzonego połączenia terenów narciarskich w Damüls 
i Mellau. Według składających petycję dane obliczone dla przedmiotowych obszarów były 
niekompletne. Miało to na celu uniknięcie OOŚ.

Składający petycję uważają, że ustanowiony przez austriacką ustawę w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko (UVP-G) próg 20 ha dla tego typu przedsięwzięć zostanie 
znacznie przekroczony, jeżeli odpowiednio uwzględni się pozostałe prace podejmowane 
w ciągu ostatnich pięciu lat, takie jak budowa zbiornika i powiązanych z nim instalacji (woda 
wykorzystywana w urządzeniach do wytwarzania sztucznego śniegu), parkingów i innych. 
Dlatego twierdzą oni, że przedsięwzięcie to powinno być przedmiotem OOŚ.

Władze krajowe właściwe w dziedzinie zezwoleń na inwestycje utrzymują, że całkowity 
obszar objęty przedsięwzięciem budowy wyciągów narciarskich znajduje się poniżej progu 
20 ha, a zatem OOŚ nie jest konieczna. W świetle powyższego składający petycję zwracają 
się o dokonanie przeglądu przeprowadzonych procedur OOŚ.

Konwencja alpejska – nieprzestrzeganie protokołu w sprawie ochrony gleby

Składający petycję twierdzą, że kluczowe wymogi prawodawstwa WE, a w szczególności 
protokołu w sprawie ochrony gleby konwencji alpejskiej, nie zostały odpowiednio 
                                               
1 Pozwolenie na budowę wydane przez władze regionalne Bregenz (Bezirkshauptmannschaft Bregenz), decyzja 
z dnia 24 lutego 2006 r., str. 56–57.
2 Załącznik I Z 12 kol. 1 (b) austriackiej ustawy OOŚ z 2002 r.
3 (Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre publiczne i prywatne 
przedsięwzięcia na środowisko naturalne zmieniona dyrektywami 97/11/WE i 2003/35/WE).
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uwzględnione. Uważają oni, że obszar objęty przedsięwzięciem budowlanym nie jest stabilny, 
nie należało zatem wydawać zezwolenia na „budowę i wyrównywanie” tras narciarskich. Na 
podstawie oceny własnego eksperta z dziedziny geologii władze regionalne twierdzą, że 
w przeważającej mierze warunki geologiczne są stabilne, a zatem tereny przeznaczone pod 
przewidywaną zabudowę są odpowiednie.

Składający petycję domagają się przeprowadzenia niezależnej ekspertyzy i zmiany szczebla, 
na którym zapada decyzja.

Wytyczenie uzupełniające w charakterze obszaru chronionego Natura 2000

Na koniec składający petycję – odwołując się do studium ekologicznego przeprowadzonego 
przez administrację – podsumowują niekorzystny wpływ instalacji wyciągowych na dziką 
przyrodę i stwierdzają, że rozpatrują możliwość wystąpienia o wytyczenie przedmiotowych 
terenów jako dodatkowego obszaru Natura 2000.

Na podstawie udostępnionych informacji Komisja uważa, że przedsięwzięcie to może mieć 
znaczący wpływ na środowisko i w takim przypadku powinno być przedmiotem oceny 
skutków zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy OOŚ.

Bardziej szczegółowych wyjaśnień wymagają konkretne uwagi dotyczące zastosowania 
progów, jak również rozumienie terminu „przedsięwzięcie”:

Restrykcyjne stosowanie progów:

Przedsięwzięcie inwestycyjne w dziedzinie sportów zimowych Damüls-Mellau wchodzi
w zakres załącznika II.12 lit. a) dyrektywy OOŚ: „Turystyka i wypoczynek – „nartostrady, 
wyciągi narciarskie […] oraz inwestycje towarzyszące”. W odniesieniu do przedsięwzięć 
wchodzących w zakres załącznika II do dyrektywy OOŚ państwa członkowskie za pomocą 
badania indywidualnego lub progów, lub kryteriów określają, czy przeprowadzana jest OOŚ 
(porównaj art. 4 ust. 2 dyrektywy OOŚ). Austriacka ustawa OOŚ ustanowiła próg 20 ha 
w odniesieniu do modyfikacji lub budowy nowych tras czy torów wyciągów narciarskich. 
Dodatkowy warunek stanowi, że owe 20 ha dotyczy wykorzystania powierzchni.

Fakt, iż w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego w dziedzinie sportów zimowych Damüls-
Mellau wykorzystano mniej niż 20 ha powierzchni, był jedynym argumentem na rzecz 
wykluczenia go a priori z OOŚ w rozumieniu dyrektywy OOŚ. Praktyka ta stoi 
w sprzeczności z potwierdzoną kilkakrotnie przez Trybunał opinią Komisji, iż progi 
wyznaczane są w celu ułatwienia analizy danego przedsięwzięcia, tak aby określić, czy jest 
ono objęte wymogiem oceny oddziaływania na środowisko. Ustalonego progu nie stosuje się, 
by z góry zwolnić wszystkie przedsięwzięcia poniżej wartości granicznej z wymogu oceny 
bez względu na ich charakter czy lokalizację.

Określony w art. 2 ust. 1 dyrektywy OOŚ obowiązek objęcia oceną oddziaływania 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne między innymi 
z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji ma zastosowanie również wobec 
przedsięwzięć, które mieszczą się poniżej wartości granicznej.
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Przed wydaniem zezwolenia na inwestycję było oczywiste, że przedsięwzięcie inwestycyjne 
w dziedzinie sportów zimowych Damüls-Mellau może mieć znaczący negatywny wpływ na 
środowisko. Zagrożenie takim oddziaływaniem potwierdzono w opracowaniach i kilku 
oficjalnych oświadczeniach. Ponadto zagrożenia te znalazły odzwierciedlenie w warunkach 
określonych w zezwoleniu na inwestycję, które obejmowało też relatywnie wysoką kwotę, 
jaka powinna być zapłacona tytułem odszkodowania za zniszczenia.

Już sama lokalizacja przedsięwzięcia na wrażliwym obszarze górskim mogła usprawiedliwiać 
specyficzną dla tego przypadku analizę przeglądową. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ 
Austria zobowiązała się do przestrzegania konwencji alpejskiej, a w szczególności jej 
protokołu w sprawie ochrony gleby, który obowiązuje od dnia 18 lutego 2002 r. Przy okazji 
przeprowadzania procedury oceny należało również podjąć kwestię zgodności 
przedsięwzięcia z zaleceniami i zobowiązaniami wynikającymi z tego protokołu, a – jeżeli to 
właściwe – także pozostałych protokołów konwencji alpejskiej.

Rozumienie terminu „przedsięwzięcie”:

Austriacka ustawa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko1 przenosząca dyrektywę 
OOŚ (dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne zmienioną dyrektywami 
97/11/WE i 2003/35/WE) na grunt prawodawstwa krajowego określa, że termin 
„przedsięwzięcie” może obejmować kilka instalacji czy interwencji, jeżeli są one 
geograficznie i faktycznie połączone. Termin „instalacja” czy „interwencja w przyrodzie 
i krajobrazie” oznacza wszystkie środki, które geograficznie i faktycznie dotyczą 
przedsięwzięcia. W podobny sposób dyrektywa OOŚ odnosi się do przedsięwzięcia jako do 
wykonywania prac budowlanych lub innych instalacji, lub systemów, jak również innych 
interwencji w otoczeniu naturalnym i krajobrazie2.

W opinii Komisji budowa czterech oddzielnych wyciągów narciarskich nie stanowi 
odrębnego przedsięwzięcia, które można samodzielnie zrealizować. Wyciągi wchodzą 
w skład szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego w dziedzinie sportów zimowych Damüls-
Mellau, które jest ukierunkowane na większy rozwój gospodarczy obszaru Damüls-Mellau 
poprzez ulepszone i bardziej nowoczesne tereny narciarskie. System ten obejmuje cały zespół 
innych środków, które uzupełniają się lub oddziałują na siebie, a zatem tworzą wpływ. 
Interpretacja „przedsięwzięcia Damüls-Mellau” znajduje odzwierciedlenie nie tylko 
w studium rozwoju („Bregenzerwald Studie”, w którym połączenie terenów narciarskich 
Damüls-Mellau stanowi jedno z trzech odrębnych przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarze 
Bregenzerwald), lecz także w szeregu oficjalnych oświadczeń.

Jeżeli zatem przedsięwzięcie inwestycyjne rozpatrywano jako całość, bez podziału na 
mniejsze poszczególne części składowe, które jako takie nie mogą samodzielnie 
funkcjonować (np. nowe wyciągi na dużej wysokości mogą działać tylko wówczas, gdy są 
zintegrowane z istniejącym systemem wyciągów) i dla których zgodnie z dyrektywą OOŚ 

                                               
1 Porównaj art. 2 ust. 2 UVP-G 2000.
2 Art. 1 dyrektywy OOŚ (dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko naturalne zmienionej dyrektywami 97/11/WE 
i 2003/35/WE).
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ocena taka może nie być wymagana, należało przeprowadzić ocenę oddziaływania na 
środowisko. Podział zasadniczego przedsięwzięcia inwestycyjnego na mniejsze współzależne 
elementy stanowi obejście rzeczywistego celu prawodawstwa OOŚ. Nie poddano ocenie 
wszystkich rodzajów wpływu (np. zakończony powodzeniem proces wzrostu liczby turystów 
zaostrza między innymi nierozwiązane problemy transportowe i zwiększa potrzeby 
w zakresie kolejnych instalacji i prac na przykład w dziedzinie cateringu/ zakwaterowania 
itd.), nie przeanalizowano też skumulowanych, pośrednich, trwałych lub długoterminowych 
skutków tego przedsięwzięcia.

Wnioski

Na podstawie informacji przekazanych przez składających petycję i w świetle opisanego tła 
oraz interpretacji prawnej Komisja skontaktuje się z właściwymi władzami krajowymi w celu 
uzyskania dalszych danych i wyjaśnień koniecznych dla dokonania bardziej szczegółowej 
oceny tego przypadku przy pełnym poszanowaniu prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej 
w dziedzinie środowiska, w tym zobowiązań podjętych w ramach odnośnych protokołów 
konwencji alpejskiej.

Komisja będzie informować Komisję Petycji o wynikach dochodzenia.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17 lipca 2008 r. Komisja pragnie poinformować, że 
wątpliwości poruszone przez składającego petycję zostały wprowadzone do projektu 
„EU Pilot”. Ten nowy mechanizm rozwiązywania problemów ma na celu poprawienie tempa 
i skuteczności wymiany informacji z państwami członkowskimi. Sprawa została 
zarejestrowana pod numerem 210/08/ENVI, a Austria będzie musiała udzielić odpowiedzi 
w ciągu 10 tygodni.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi Austrii Komisja, jeśli wątpliwości nie zostaną rozwiązane 
i zostanie ustalone naruszenie wspólnotowego prawa, podejmie decyzję o wszczęciu 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Komisja będzie informować Komisję Petycji o wynikach analiz i dalszym biegu sprawy.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Odpowiedź Austrii na pismo Komisji w kontekście projektu „EU Pilot” nie przyniosła 
rozwiązania problemu. Komisja nadal jest zdania, że połączenie dwóch ośrodków 
narciarskich Mellau i Damüls, wraz z budową nowej infrastruktury, wiąże się 
z przekroczeniem progu 20 ha określonego w zał. I ust. 12 sek. 1 lit. b) UVP-G 2000, 
w związku z czym OOŚ staje się obowiązkowa.

Komisja rozważa zatem dalsze kroki i będzie należycie informować Komisję Petycji.


