
CM\866751BG.doc PE411.964v05-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0672/2007, внесена от Lothar Petter, с австрийско гражданство, от 
името на Инициативния комитет против планираните нови съоръжения за 
зимни спортове в Mellau и Damüls във Vorarlberg (Австрия), подкрепена от 
26 подписа, относно планираните ски влекове и въжени линии в района на 
Mellau и Damüls

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загрижеността си относно ски лифтовете и 
влековете, които се планират във връзка със свързването на зоните за зимни спортове 
Mellau и Damüls и за които е дадено одобрение. Той твърди, че във връзка с проекта не 
е било извършено проучване за оценка на въздействието върху околната среда и че това 
е в противоречие с Протокола за опазване на почвата към Алпийската конвенция. Той 
също така твърди, че проектът ще има катастрофални последици върху 
местообитанията на дивите птици и бозайници и че три важни биотопа ще бъдат 
разрушени. Съответно той моли за намеса от страна на Европейския парламент за 
предотвратяване на разрушаването на този уникален район с диви растения и животни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 юли 2008 г.

„Планинските части на „Bregenzer Wald“ (горския район на Bregenz), които 
принадлежат на общините Mellau и Damüls в австрийската федерална провинция 
Vorarlberg, са добре известни с туризма и съоръженията си за зимни спортове.
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За да запазят и допълнително да увеличат привлекателността на тези райони за зимен 
туризъм, по-специално що се отнася до Mellau, в който се наблюдава тенденция на спад 
на броя на туристите, двете дружества – оператори на влековете от Mellau и Damüls, се 
споразумяват да си сътрудничат, наред с другото, като свържат своите отделни ски 
зони около планината Mittagsspitze чрез разширяване на лифтовите съоръжения, 
водещи към високите планински райони. Освен това се предприемат или ще бъдат 
предприети редица други мерки за подобряване на условията за зимен спортен туризъм 
в този район, например: дейности по съхраняване на водата, необходима за 
производството на „изкуствен сняг“ (нови езера като резервоари), свързани 
съоръжения, физически подобрения на съществуващите ски писти и изграждането на 
нови.

През първия етап от строителството два1 от планираните четири лифта вече са въведени 
в експлоатация през зимния сезон 2007/2008 г. При отсъствието на официално 
съгласувана и задължителна концепция за развитие за района (през 2006 г. старата 
концепция за туризма от 1992 г., която не поощрява разширяването на ски зоните, бе в 
процес на преразглеждане), операторите на лифтовете подават заявление директно за 
разрешителни за предприемачески дейности във връзка с планираните лифтове и ски 
писти. За да не нарушат насоките на концепцията от 1992 г., органите се позовават на 
висш икономически интерес, за да одобрят планираното разширяване на зоната.

Дружествата, оператори на лифтовете, основават своите инвестиционни планове на 
едно проучване за развитието, възложено през 2003 г. Това проучване (на района 
Bregenzerwald) разглежда пакета от мерки за повишаване на привлекателността на по-
широкия район като един голям проект, съставен от няколко подпроекта, като 
например разширяване и модернизиране на инфраструктурата на ски зоните или 
подобряване на съоръженията за летен туризъм. За да се избегнат допълнителни 
разширявания ad-hoc или инициативи за развитие от страна на индивидуални 
инвеститори, изследването призовава за интегрирана концепция за общо развитие, за да 
се определят по един прозрачен начин времевите рамки и обектите за по-нататъшно 
развитие2. Това предложение е взето под внимание едва в новата концепция за развитие 
на туризма от 2007 г.3

Одобрението на предприемачески дейности във връзка с влековете е дадено на 24 
февруари 2006 г. и включва много условия, чиято цел е да сведат до минимум 
същественото въздействие на този проект върху околната среда. Тези условия 
включват, наред с другото, независимо екологично наблюдение на строителните 
работи, а също и заплащане на 1,1 милиона евро на Фонда за защита на природата 

                                               
1 Ски лифт „Hohe Wacht“(на 2.000m) и „Elsenkopf“ (на 1.850m).
2 Глава 6.1 от Проучване на Bregenzerwald, „Natur- und Landschaftsschutz und Ausbau der Schigebiete” 
(Опазване на природата и ландшафта и разширяване на ски зоните).
3 По отношение на изграждането на нови ски зони концепцията за развитие на туризма [2007 г.] се 
позовава на ограниченията на капацитета за превоз и призовава за възможно най-изчерпателна оценка на 
въздействието. Тази оценка включва подобренията на ски лифтовете и пистите, гъстотата на 
населението, въздействието върху движението по пътищата, природата и околната среда, местата за 
паркиране и обектите за обществено хранене и хотелите. Концепцията за развитие на организатора и 
приложеният към нея доклад следва да формират основата за тези оценки.
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Vorarlberg вместо компенсационни мерки. Твърди се, че тази сума е една от най-
високите обезщетения, плащани някога в провинция Vorarlberg.

Проектът за лифтове/ски писти е одобрен в контекста на процедура, която включва 
редица изследвания на въздействието, например относно „защитата на природата и 
ландшафта“ и „биологията на дивите биотопи“. Тези изследвания стигат до 
заключение, че части от проекта „сериозно” ще накърнят интересите на природата и 
ландшафта и ще имат значителни или отчасти „тежки“ последици1.

Тъй като общата площ по проекта, за която следва да се направи оценка на 
въздействието върху околната среда, е точно 18 4298 m2, проектът остава под праговата 
стойност от 20 хектара, предвидена в австрийския закон за оценка на въздействието 
върху околната среда от 2002 г. за изграждане на ски лифтове2. Затова органите 
заключават, че проектът не е предмет на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС).

В отговор на правното възражение, изложено от „пълномощника по въпросите на 
околната среда“ (омбудсмана) на правителството на Vorarlberg, администрацията, а 
също и административният съд потвърждават становището, че проектът не подлежи на 
оценка на въздействието върху околната среда. 

Докладите предполагат, че броят на туристите вече е започнал да се увеличава и че се 
планират допълнителни инфраструктурни инвестиции като разширяване на хотелите и 
другите съоръжения. 

Оценка на въздействието върху околната среда3

Вносителите на петицията изразяват своята загриженост относно планираното 
изграждане – без оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), на тези 
четири нови ски лифта в контекста на одобреното свързване на ски зоните на Damüls и 
Mellau. Според вносителите на петицията данните, изчислени за засегнатите от проекта 
области, са били непълни, така че да се избегне ОВОС.

Според тях прагът от 20 хектара за този вид проекти, определен от австрийския закон 
за оценка на въздействието върху околната среда (UVP-G), би бил сериозно превишен, 
ако са били надлежно взети предвид другите дейности като изграждането на 
събирателен резервоар и свързаните с него съоръжения (за водата, предназначена за 
съоръженията за производство на изкуствен сняг), на паркинги и т.н., предприети през 
последните пет години. Затова те твърдят, че проектът е трябвало да бъде предмет на 
ОВОС.

                                               
1 Съгласие за предприемачески дейности от регионалния орган на Bregenz (Bezirkshauptmannschaft 
Bregenz), Решение от 24/02/2006 г., стр. 56-57.
2 Приложение I Z 12 кол.1 б) от австрийския закон за оценка на въздействието върху околната среда от 
2002 г.
3 (Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда, изменена с Директиви 97/11/EО и 2003/35/EО).
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Компетентните национални органи, отговарящи за издаването на одобрението на 
предприемачески дейности, твърдят, че общата площ на проекта за планираните ски 
лифтове при всички случаи остава под прага от 20 хектара и следователно не е 
необходима ОВОС. Във връзка с това вносителите на петицията молят за 
преразглеждане на предприетата процедура за ОВОС.

Алпийска конвенция – неспазване на Протокола за защита на почвата

Вносителите на петицията твърдят, че основни разпоредби на законодателството на 
Общността, по-специално на Протокола за опазване на почвата към Алпийската 
конвенция, не са били взети под внимание в достатъчна степен. Вносителите на 
петицията са на мнение, че районът на проекта за развитие не е стабилен и 
следователно не е трябвало да се дава разрешение за „строителство и заравняване“ на 
ски пистите. Въз основа на оценката на техния експерт геолог регионалните органи 
твърдят, че преобладаващите геоложки условия по същество са стабилни и 
следователно площите са достатъчно подходящи за планираното строителство. 

Вносителите на петицията отправят искане да се извърши независима експертиза и да 
се преразгледа равнището на компетенции за вземане на решение.   

Допълнително определяне на района като защитена територия по Натура 2000

В заключение, като се позовават на извършеното от администрацията екологично 
проучване, вносителите на петицията обобщават неблагоприятните последици от 
инсталирането на влековете върху дивите растения и животни и заявяват, че разглеждат 
възможността да поискат определянето на въпросните площи като допълнителна 
територия по Натура 2000.

Въз основа на предоставената информация Комисията е на мнение, че проектът би 
могъл да има съществено въздействие върху околната среда и в такъв случай той е 
трябвало да бъде предмет на оценка по отношение на последиците от него в 
съответствие с член 2, параграф 1 от Директивата за ОВОС. 

Специфичните забележки относно използването на праговете, а също и относно 
разбирането на термина „проект“ изискват по-конкретни обяснения: 

Използване на праговете като ограничение:

Проектът за развитие на зимните спортове Damüls-Mellau попада в обхвата на 
приложение II.12, буква a) към Директивата за ОВОС: „Туризъм и отдих - Ски писти, 
ски влекове […] и съоръжения към тях“. За проектите, попадащи в обхвата на 
приложение II към Директивата за ОВОС, държавите-членки вземат решение дали да се 
извърши ОВОС чрез разглеждане на всеки отделен случай и/или определяне на прагове 
или критерии (срв. член 4, параграф 2 от Директивата за ОВОС). Австрийският закон за 
ОВОС е определил праг от 20 хектара за изменението и/или изграждането на нови ски 
писти или писти за ски влекове, при допълнителното условие, че тези 20 хектара 
представляват използваната площ.
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Като единствен аргумент за изключването a priori на проекта за развитие на зимните 
спортове Damüls-Mellau от ОВОС по смисъла на Директивата за ОВОС е използван 
фактът, че за този проект се приема, че използва по-малко от 20 хектара площ. Тази 
практика е в противоречие със становището на Комисията, потвърдено няколко пъти от 
Съда на ЕО, че целта на праговете е да улеснят разглеждането на даден проект, за да се 
определи дали той е обект на изискването за оценка на въздействието върху околната 
среда. Установеният праг не следва да се използва за предварително изключване на 
всички проекти, които са под стойностите на прага, от изискването за оценка 
независимо от техния характер или местоположение.

Задължението, предвидено в член 2, параграф 1 от Директивата за ОВОС, проектите, 
които биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда, наред с 
другото, поради своя характер, мащаби или местоположение, да са предмет на оценка 
относно тяхното въздействие, важи и за проекти, които са под праговите стойности. 

Преди издаването на одобрение за предприемачески дейности е било очевидно, че 
проектът за развитие на зимните спортове Damüls-Mellau би могъл да окаже 
съществено отрицателно въздействие върху околната среда. Рисковете от такова 
въздействие са потвърдени от изследвания и няколко официални декларации. Освен 
това тези рискове са отразени и в условията, предвидени в одобрението за 
предприемачески дейности, които включват и сравнително голяма сума, която трябва 
да бъде заплатена като обезщетение за вреди. 

Местоположението на проекта в чувствителен планински район само по себе си би 
оправдало специфично за случая задълбочено проучване. Това е от изключителна 
важност, тъй като Австрия е задължена да спазва Алпийската конвенция и по-
специално Протокола за защита на почвата към нея, в сила от 18 февруари 2002 г. По 
повод на процедурата за оценка, внимание е трябвало да се обърне и на съответствието 
на проекта на препоръките и задълженията по този протокол, а където е уместно и по 
другите протоколи към Алпийската конвенция. 

Разбирането на термина „проект”:

Австрийският закон за оценка на въздействието върху околната среда1, който 
транспонира в националното законодателство Директивата за ОВОС (Директива 
85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/EО и 2003/35/EО) предвижда, че 
терминът „проект“ може да включва няколко инсталации или намеси, ако същите са 
географски и фактически свързани. Терминът „инсталация“ или „намеса, засягаща 
природата и ландшафта“ включва всички мерки, които са географски и фактически 
свързани с даден проект. По същия начин Директивата за ОВОС посочва като проект 
извършването на строителни работи или изграждането на инсталации или схеми, както 
и друга намеса в естествената околна среда и ландшафта2.

                                               
1 Срв. член 2.2 UVP-G 2000.
2 Член 1 от Директивата за ОВОС (Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/EО и 2003/35/EО). 
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Според Комисията изграждането на четири отделни ски лифта не представлява отделен 
проект, който може да съществува сам по себе си. Те са компоненти на по-големия 
проект за развитие на зимните спортове Damüls-Mellau, който има за цел по-добро 
икономическо развитие на района Damüls-Mellau чрез по-добър и по-съвременен 
привлекателен вид на ски зоните. Тази схема включва цял набор от други мерки, които 
се допълват или си влияят, като по този начин водят до последици за околната среда. 
Това разбиране на „проекта Damüls-Mellau“ е отразено не само в проучването за 
развитие („Bregenzerwald Studie“, където свързването на ски зоните на Damüls-Mellau 
представлява един от три отделни проекти за развитие в района Bregenzerwald), но и в 
редица официални заявления. 

Следователно, ако проектът за развитие е бил разглеждан в неговата цялост, без да бъде 
подразделян на по-малки индивидуални компоненти, които не могат да съществуват 
сами по себе си като такива (например новите лифтове на голяма височина могат да 
работят само ако са интегрирани със съществуващите лифтови съоръжения) и за които 
може да не се изисква ОВОС съгласно Директивата за ОВОС, е трябвало да бъде 
извършена оценка на въздействието върху околната среда. Разделянето на общия 
проект за развитие на по-малки взаимно зависими елементи представлява заобикаляне 
на истинската цел на законодателството за ОВОС.  Нито са били оценени всички 
последици (напр. успешното увеличаване на броя на туристите изостря например 
нерешените транспортни проблеми и предизвиква потребност от допълнителни 
съоръжения и строителни работи например за обекти за обществено 
хранене/настаняване и т.н.), нито е било анализирано кумулативното, непрякото, 
постоянното или дългосрочното въздействие на проекта.

Заключение

Въз основа на предоставената от вносителите на петицията информация и предвид 
описаните основни и правни договорености Комисията ще се свърже с компетентните 
национални органи, за да получи допълнителна информация и обяснения, необходими 
за по-подробното проучване на случая от гледна точка на пълното му съобразяване със 
законодателството на Европейската общност в областта на околната среда, 
включително ангажиментите, поети по съответните протоколи към Алпийската 
конвенция. 

Комисията ще уведоми комисията по петиции за резултата от своите разследвания.“

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

„В допълнение към съобщението от 17 юли 2008 г. Комисията желае да съобщи, че 
направеното от вносителя на петицията запитване е включено в „EU pilot“. Този нов 
механизъм за разрешаване на проблеми има за цел да подобри скоростта и 
ефикасността на обмена на информация с държавите-членки. Случаят е регистриран 
под номер 210/08/ENVI и Австрия ще трябва да отговори в срок от 10 седмици. 

След анализ на отговора на Австрия Комисията ще вземе решение дали да открие 
процедура за нарушение, в случай че въпросът не може да бъде разрешен и ако бъде 
установено нарушение на правото на Общността. 
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Комисията ще уведоми комисията по петиции за резултата от анализа, както и за 
последващите действия.“

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

„Полученият от Австрия отговор на писмото на Комисията в контекста на „EU pilot” не 
разрешава проблема. Комисията поддържа своето мнение, че съединяването на двата 
ски обекта Mellau и Damüls, заедно със създаването на нова инфраструктура, 
надвишава прага от 20 хектара, заложен в Приложение І, параграф 12, точка 1, буква б) 
към австрийския закон UVP-G 2000, което прави извършването на ОВОС 
задължително. 

По тази причина Комисията обмисля какви допълнителни стъпки да предприеме и 
надлежно ще информира комисията по петиции.“

6. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Това съобщение потвърждава устното изложение, направено от Комисията на 
заседанието на комисията по петиции на 26 октомври 2010 г.
За проекта не е извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), 
поради факта, че общата засегната площ е под праговата стойност от 20 хектара, 
определена в австрийското законодателство.

Изготвянето на решението за извършване или неизвършване на ОВОС единствено въз 
основа на размера на проекта не е в съответствие с приложение ІІ към Директива 
85/337/ЕО от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда1 (наричана Директива за ОВОС) и съдебната
практика на СЕО по въпроса.
До края на 2009 г. Австрия е уведомила Комисията, че:

 законодателството на Австрия относно ОВОС е изменено;
 в проекта са направени съществени промени, в резултат на което не само е 

намален размерът на проекта, но той също така няма значително въздействие 
върху околната среда;

 планирано е прилагането на редица мерки, които дори ще окажат положително 
въздействие върху околната среда и запазването на ландшафта (профилът на 
планината се запазва, няма нужда от сметище за отпадни материали, 
екологичната намеса и намесата за промяна на ландшафта са значително 
намалени).

През 2010 г. тези промени бяха въведени в проекта.
Освен това бяха одобрени редица компенсаторни и други придружаващи мерки, които 
ще бъдат приложени в рамките на десетгодишна програма за финансиране на стойност 
до 1,1 милиона евро за създаването на обитаеми зони и опазване на биотопите.

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.



PE411.964v05-00 8/8 CM\866751BG.doc

BG

Правните проблеми, посочени от Комисията на ранен етап, бяха разрешени и не е 
установено нарушение на законодателството на ЕС, тъй като:

 изменението на австрийското законодателство в областта на ОВОС по 
отношение на дефиницията на проекти за ски писти взема предвид съдебната 
практика на СЕО относно приложение ІІ на директивата;

 фактът, че ОВОС не е извършена поради това, че проектът няма значително 
въздействие върху околната среда, е обоснован съгласно Директивата за ОВОС.

От фактическа гледна точка обаче остават противоречивите твърдения на вносителите 
на петицията и органите относно размера на екологичното въздействие на проекта.

В отговор на въпросите, поставени на заседанието относно изчисляването на площта на 
проекта и времето, което следва да се вземе предвид при дефинирането на проекта, 
представителят на Комисията отговори, че:

 самата Директива за ОВОС не съдържа конкретен абсолютен брой години или 
подробни правила за изчисляване на площта, които следва да се вземат предвид;

 следва да се направи разумно тълкуване и прилагане на разпоредбите на 
директивата, което означава, че разделянето на проекта – по площ или във времето, 
с оглед избягването на прилагането на Директивата за ОВОС, противоречи на 
законодателството на ЕС;

 следва да се направи оценка на конкретния случай, вземайки предвид специфичните 
характеристики.

Комисията ще разгледа внимателно информацията, предадена от ЕП след посещението 
за установяване на факти от 30.09.2010 г. до 01.10.2010 г. и ще реши какви стъпки да 
предприеме.

7. Допълнителен отговор на Комисията (REV.IV), получен на 6 май 2011 г.

На 14 февруари 2011 г. Комисията поиска от австрийските органи допълнителна 
информация относно извършеното задълбочено проучване, довело до решението, че за 
проекта не е необходима оценка на въздействието върху околната среда. По-специално 
към органите бе отправено запитване относно използваните критерии, установените 
последствия, които са взети предвид, както и достъпността на решението за 
обществеността.

Комисията очаква отговор.


