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Udvalget for Andragender

6.5.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0672/2007 af Lothar Petter, østrigsk statsborger, for 
"Aktionskomitee gegen die geplanten Schigebietsneuerschliessungen in 
Mellau und Damüls in Vorarlberg/Österreich" og 26 medunderskrivere, 
om planlagte skilifter og tovbaner i områderne Mellau og Damüls

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de skilifter og tovbaner, der er planlagt i forbindelse med den 
bevilligede sammenlægning af skiområderne Mellau og Damüls. Han hævder, at der ikke er 
foretaget en vurdering af projektets indvirkning på miljøet, og at det er i modstrid med 
bestemmelserne i Alpekonventionens protokol om jordbundsbeskyttelse. Han påpeger tillige, 
at projektet vil have katastrofale følger for levestederne for en række vilde fugle og pattedyr, 
samt at tre vigtige biotoper vil blive ødelagt. Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
gribe ind med henblik på at forhindre ødelæggelsen af dette enestående naturområde.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. december 2007).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008.

"Bjergområderne i "Bregenzer Wald" (skovområde i Bregenz), der hører til kommunerne 
Mellau og Damüls i den østrigske forbundsstat Vorarlberg, har i lang tid har været meget 
populære feriemål på grund af deres vintersportsfaciliteter.

For at opretholde og videreudvikle disse områders tiltrækning af vinterturister, særligt hvad 
angår Mellau, hvor man oplever et fald i turismen, er de to skiliftsoperatører i Mellau og 
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Damüls blevet enige om at samarbejde, bl.a. ved at sammenlægge deres adskilte skiområder 
på bjerget "Mittagsspitze", og i den henseende udvide skiliftssystemet, så det går op til højere 
bjergregioner. Der er derudover truffet eller vil blive truffet en række andre foranstaltninger 
for at skabe bedre betingelserne for vinterturismen i området, f.eks. et anlæg til opbevaring af 
vand til "kunstig sne" (nye søer som reservoirer), forbundne anlæg, fysiske forbedringer af 
eksisterende skiløjper samt udvikling af nye.

I den første anlægsfase blev to1 af de fire planlagte lifter allerede sat i drift i vintersæsonen 
2007/2008. Idet der ikke forelå et officielt vedtaget og bindende udviklingskoncept for 
området (i 2006 var det gamle turismekoncept fra 1992, der hindrede udvidelsen af 
skiområderne, under revurdering), ansøgte liftoperatørerne direkte om udviklingstilladelse til 
de planlagte lifter og skiløjper. For stadig at følge retningslinjerne fra 1992-konceptet gav 
myndighederne udtryk for en væsentlig økonomisk interesse med henblik på at acceptere de 
planlagte udvidelser i området.

Skiliftselskaberne baserede deres investeringsplaner på en udviklingsundersøgelse, der blev 
bestilt i 2003. I denne udviklingsundersøgelse (Bregenzerwaldstudie) betragtede man pakken 
af foranstaltninger, der skulle gøre området mere attraktivt, som et større projekt, der bestod 
af flere mindre projekter såsom udvidelse og modernisering af skiområdernes infrastruktur 
eller bedre faciliteter for sommerturismen. For at undgå flere ad hoc-udvidelser eller 
udviklingsinitiativer foretaget af individuelle investorer, opfordrede man i undersøgelsen til et 
integreret og overordnet udviklingskoncept for på gennemsigtig vis at fastlægge tidsrammen 
og det, der skulle være genstand for yderligere udvikling2. Dette forslag blev først taget op i 
det nye turismeudviklingskoncept fra 20073. 

Tilladelsen til liftudviklingen blev givet den 24. februar 2006 og indeholder mange 
betingelser, der sigter mod at mindske dette projekts indvirkning på miljøet. Disse betingelser 
omfatter bl.a. en uafhængig overvågning af økologien i anlægsarbejdet samt erlæggelsen af 
1,1 mio. euro til fonden for naturbeskyttelse i Vorarlberg i stedet for 
kompensationsforanstaltninger. Dette beløb er tilsyneladende det største kompensationsbeløb, 
der nogensinde er betalt i forbundsstaten Vorarlberg.

Projektet for skilifter og -løjper blev godkendt i forbindelse med en procedure, som omfattede 
en række undersøgelser om indvirkningen på miljøet, og som f.eks. omhandlede "natur- og
landskabsbeskyttelse" og "vilde biotopers biologi". I disse studier konkluderede man, at dele 
af projektet ville være "overordentligt" i modstrid med interesserne for naturen og landskabet 
og ville medføre væsentlige eller delvise "alvorlige" ødelæggelser4.
                                               
1 Skilifterne "Hohe Wacht"(ved 2.000 m) og "Elsenkopf" (ved 1.850 m).
2 Jf. kapitel 6.1 i Bregenzerwald-undersøgelsen, "Natur- und Landschaftsschutz und Ausbau der Schigebiete" 
(beskyttelse af natur og landskab og udvidelse af skiområdet).
3 Hvad angår udviklingen af nye skiområder, omhandler turismeudviklingskonceptet (2007) begrænsninger af 
bærekapaciteten, ligesom der heri opfordres til en så omfattende vurdering af indvirkningen som muligt. En 
sådan vurdering skal behandle forbedring af skilifter og -løjper, befolkningstæthed, indvirkning på trafik, natur 
og miljø, parkeringsområder samt catering og hotelfaciliteter. Fortalerens udviklingskoncept og den hertil bilagte 
rapport skal udgøre grundlaget for en sådan vurdering.

4 Udviklingstilladelse fra den regionale myndighed i Bregenz (Bezirkshauptmannschaft Bregenz), beslutning af 
24.2.2006, side 56-57.
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Da projektet dækker et "VVM-relevant" areal på præcist 18.429 m2, holder projektet sig 
inden for den grænse på 20 ha, som fastlægges i den østrigske VVM-lov fra 2002 om 
udvikling af skilifter1. Derfor konkluderede myndighederne, at projektet ikke skulle være 
genstand for en vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM).

Som et svar på den lovformelige opposition iværksat af "miljøadvokaten" (ombudsmanden) 
for regeringen i Vorarlberg bekræftede myndighederne og forvaltningsdomstolen, at projektet 
ikke skulle underlægges en vurdering af indvirkningen på miljøet.

Det antydes i rapporter, at antallet af turister allerede er begyndt at stige, og at der planlægges 
yderligere infrastrukturinvesteringer såsom opførelse af flere hoteller og andre faciliteter.

Vurdering af indvirkningen på miljøet 2

Andrageren udtrykker sin bekymring for den planlagte installation – uden en vurdering af 
indvirkningen på miljøet (VVM) – af disse fire nye skilifter inden for rammerne af den 
godkendte sammenlægning af skiområderne Damüls og Mellau. Ifølge andrageren har de 
oplysninger, der er indgået i beregningen for det område, som berøres af projektet, været 
utilstrækkelige til at undgå en miljøkonsekvensvurdering.

Efter dennes mening ville grænsen på 20 ha for denne type projekter, som fastlægges i den 
østrigske lov om vurdering af indvirkningen på miljøet (UVP-G), i høj grad være overskredet, 
hvis der havde været taget behørigt højde for andre projekter som anlæggelsen af en 
opstemmet sø og forbundne anlæg (vand til snemaskiner), parkeringsområder og andet, som 
er igangsat i de sidste fem år. Derfor hævder han, at projektet burde have været genstand for 
en miljøkonsekvensvurdering.

De kompetente nationale myndigheder med ansvar for udstedelse af udviklingstilladelser 
fastholder, at hele området for de planlagte skilifter under alle omstændigheder forbliver 
under grænsen på 20 ha, og at en miljøkonsekvensvurdering derfor ikke er nødvendig. I lyset 
af dette anmoder andrageren om en revurdering af den gennemførte procedure for 
miljøkonsekvensvurdering.

Alpekonventionen – manglende overholdelse af protokollen om jordbundsbeskyttelse

Andrageren hævder, at væsentlige bestemmelser i EU-lovgivningen, herunder 
Alpekonventionens protokol om jordbundsbeskyttelse, ikke er taget behørigt i betragtning.
Andrageren mener, at området for udviklingsprojektet ikke er stabilt, og at der derfor ikke 
burde være givet tilladelse til "anlægning og udjævning" af skiløjperne. Med udgangspunkt i 
vurderingen, der er foretaget af de regionale myndigheders geologiske ekspert, hævder de 
regionale myndigheder, at de nuværende geologiske betingelser generelt er stabile, og at 
områderne derfor opfylder kravene for den planlagte udvikling.

                                               
1 Bilag I Z 12, stk. 1, litra b), i Østrigs VVM-lov af 2002.
2 Direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret 
ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF.
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Andrageren anmoder om, at der foretages en vurdering ved en uafhængig ekspert, og at 
niveauet for beslutningskompetence revurderes.   

Udpegelse som et yderligere beskyttet område under Natura 2000

Endeligt og under henvisning til myndighedernes økologiundersøgelse opsummerer 
andrageren liftanlæggenes ugunstige virkninger på dyrelivet og anfører, at han overvejer at 
anmode om, at de berørte områder udpeges til et yderligere Natura 2000-område.

Med udgangspunkt i de tilvejebragte oplysninger mener Kommissionen, at projektet kan have 
betydelig indvirkning på miljøet, og at det derfor burde have været genstand for en vurdering 
af indvirkningen i overensstemmelse med VVM-direktivets artikel 1, stk. 2.

Specifikke kommentarer om brug af grænseværdier samt om betydningen af termen "projekt" 
kræver mere detaljerede forklaringer:

Den restriktive brug af grænseværdier:

Damüls-Mellau-projektet for udvikling af vintersporten er omfattet af VVM-direktivets bilag 
II, stk. 12, litra a): "Turisme og fritid – "skiløjper, skilifter [...] og hermed forbundet 
anlægsarbejde". For projekter, der er omfattet af VVM-direktivets bilag II, skal 
medlemsstaterne – enten på baggrund af en vurdering i hvert enkelt tilfælde og/eller ved at 
fastsætte grænseværdier eller kriterier – afgøre, om der skal foretages en 
miljøkonsekvensvurdering (jf. VVM-direktivets artikel 4, stk. 2). Den østrigske VVM-lov har 
fastlagt grænseværdien til 20 ha for ændring og/eller udvikling af nye skilifter eller -løjper, 
med den yderligere betingelse, at disse 20 ha skal udgøre det grundareal, der bruges.

Det faktum, at Damüls-Mellau-projektet for udvikling af vintersporten var anslået til at optage 
mindre end 20 ha af grundarealet, blev brugt som det eneste argument for som udgangspunkt 
at udelukke det fra en VVM-undersøgelse i medfør af VVM-direktivet. Denne praksis er i 
modstrid med Kommissionens holdning, som flere gange er bekræftet af Domstolen, om at 
grænseværdier er udformet for at gøre det lettere at vurdere, om et givent projekt skal 
underlægges en vurdering af indvirkningen på miljøet. Den fastlagte grænse må ikke bruges 
til på forhånd at udelukke alle projekter, der ligger under grænseværdien, fra kravene om 
vurdering uanset projektets art eller placering.

Den forpligtelse i VVM-direktivets artikel 2, stk. 1, der handler om, at projekter, der bl.a. som 
følge af deres art, størrelse og placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal 
undergives en vurdering, gælder også for projekter, der ligger under en grænseværdi.

Før der blev givet udviklingstilladelse var det indlysende, at Damüls-Mellau-projektet for 
udvikling af vintersporten sandsynligvis ville have en væsentlig negativ indvirkning på 
miljøet. Denne risiko for indvirkning blev bekræftet af flere studier og offentlige udtalelser.
Risikoen for indvirkning afspejles også i de betingelser, der er fastlagt i udviklingstilladelsen, 
hvori der blev sat krav om et relativt højt beløb, der skulle betales som skadeserstatning.
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Projektets placering er et følsomt bjergområde, hvilket alene kunne have været en begrundelse 
for en sagsspecifik screeningundersøgelse. Dette er meget vigtigt, da Østrig er forpligtet til at 
overholde Alpekonventionen, særligt protokollen om jordbundsbeskyttelse, som trådte i kraft 
den 18. februar 2002. Under vurderingsproceduren burde det også have været undersøgt, om 
projektet var i overensstemmelse med anbefalingerne og forpligtelserne i denne protokol 
samt, hvor dette var relevant, Alpekonventionens andre protokoller.

Betydningen af termen "projekt":

Den østrigske lov om vurdering af indvirkningen på miljøet1 der er en gennemførelse af 
VVM-direktivet (direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF) i den nationale 
lovgivning, fastlægger, at termen "projekt" kan omfatte flere anlæg og indgreb, hvis de er 
geografisk og i praksis forbundet med hinanden. Termen "anlæg" eller et "indgreb, der 
påvirker naturen og landskabet" står for alle foranstaltninger, der er geografisk og i praksis 
forbundet med et projekt. På samme måde refererer VVM-direktivet til et projekt som 
gennemførelse af anlægsarbejder eller andre installationer eller arbejder samt andre indgreb i 
det naturlige miljø og landskab2.

Efter Kommissionens mening udgør anlæggelsen af fire individuelle skilifter ikke et separat 
projekt, der kan stå alene. De er dele af det mere omfattende Damüls-Mellau-projekt for 
udvikling af vintersporten, som sigter mod at skabe større økonomisk udvikling af Damüls-
Mellau-området gennem bedre og mere moderne skiområder. Dette projekt omfatter en hel 
række andre foranstaltninger, der supplerer hinanden eller er i samspil med hinanden, og som 
dermed har en indvirkning. Denne opfattelse af "Damüls-Mellau-projektet" afspejles ikke kun 
i udviklingsundersøgelsen ("Bregenzerwaldstudiet", hvor sammenlægningen af skiområderne 
i Damüls-Mellau udgør et af tre adskilte udviklingsprojekter i Bregenzerwaldområdet), men 
også i en række officielle udtalelser.

Hvis udviklingsprojektet derfor havde været betragtet som en helhed uden inddeling i mindre 
individuelle enheder, der ikke kan stå alene (f.eks. kan nye lifter i høje højder kun fungere, 
hvis de integreres i eksisterende liftsystemer), og for hvilke der måske ikke påkræves en 
VVM-undersøgelse i henhold til VVM-direktivet, skulle der have været foretaget en 
miljøkonsekvensvurdering. Opsplittelsen af det omfattende udviklingsprojekt i mindre 
indbyrdes afhængige elementer var en omgåelse af det egentlige mål med VVM-
lovgivningen.  Det er heller ikke alle indvirkninger, der er blevet vurderet (hvis antallet af 
turister rent faktisk stiger, vil det f.eks. medføre uløste transportproblemer og 
tilvejebringelsen af caterings- og indlogeringsfaciliteter, etc.), ligesom projektets kumulative, 
indirekte, permanente eller langsigtede konsekvenser heller ikke er blevet analyseret.

Afslutning

På baggrund af de oplysninger, som andrageren har tilvejebragt, og i lyset af beskrivelsen af 
baggrunden og fortolkningen af loven vil Kommissionen kontakte de kompetente nationale 

                                               
1 Artikel 2, stk. 2, i UVP-G 2000.
2 Artikel 1, EIA-direktivet (direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF).
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myndigheder for at indhente yderligere oplysninger og forklaringer, hvilket er nødvendigt for 
en mere detaljeret vurdering af sagen med henblik på fuldstændig overholdelse af EU's 
miljølovgivning, herunder forpligtelserne i henhold til de relevante protokoller i 
Alpekonventionen.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om resultatet af 
undersøgelsen."

4. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"Under henvisning til sin tidligere meddelelse af 17. juli 2008 ønsker Kommissionen at 
meddele, at det spørgsmål, som andrageren har rejst, er blevet indført i "EU's pilotredskab".
Målet med denne nye problemløsningsmekanisme er at øge hastigheden og effektiviteten af 
informationsudvekslingen med medlemsstaterne. Sagen er registreret som 210/08/ENVI, og 
Østrig skal svare inden for 10 uger.

Efter at have vurderet Østrigs svar vil Kommissionen beslutte, om der skal indledes en 
overtrædelsessag, hvis problemet ikke løses, og det slås fast, at der er sket en overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender orienteret om resultatet af sine 
vurderinger og om opfølgningen."

5. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

Det svar, Kommissionen har modtaget på sin skrivelse i forbindelse med "EU's pilotredskab”, 
har ikke løst problemet. Kommissionen fastholder sin påstand om, at sammenlægningen af de 
to skiområder, Mellau og Damüls, sammen med etableringen af ny infrastruktur overskrider 
grænsen på 20 ha, som er fastlagt i bilag I, afsnit 12, stk. 1, litra b) i UVP-G 2000, hvilket gør 
gennemførelsen af en vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM) obligatorisk.

Kommissionen er derfor i færd med at overveje, hvilke yderligere skridt den skal tage, og vil 
holde Udvalget for Andragender behørigt underrettet.

6. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

Denne meddelelse bekræfter Kommissionens mundtlige forelæggelse ved mødet i Udvalget 
for Andragender den 26. oktober 2010.
Der er ikke blevet gennemført nogen miljøkonsekvensvurdering for dette projekt, fordi det 
samlede berørte område lå under grænsen på 20 ha som fastsat i den østrigske lovgivning.
Det er ikke i overensstemmelse med bilag II til direktiv 85/337/EF af 27. juni 1985 om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet1 (i det efterfølgende  
direktivet om miljøkonsekvensvurderinger) og EU-Domstolens retspraksis på området 

                                               
1 EFET L 175 af 5.7.1985, s. 40.
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udelukkende at basere afgørelsen af, om der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering 
eller ej, på projektets størrelse.

Inden 2009 havde Østrig oplyst Kommissionen om, at:

 den østrigske lovgivning vedrørende miljøkonsekvensvurderinger var blevet ændret,
 der var blevet gennemført betydelige ændringer i projektet, hvilket medførte, at 

projektets størrelse var blevet reduceret, og at der ikke forelå nogen betydelig 
miljøpåvirkning,

 der var planlagt en række foranstaltninger, og at disse ville blive gennemført, og at 
dette ville bidrage positivt til miljøet og til bevarelsen af landskabet (bjerggrundridset 
forbliver bevaret, der er ikke brug for en plads til overflødigt materiale, betydeligt 
mindskede økologiske og landskabsfigurative indgreb).

I løbet af 2010 blev disse ændringer indført i projektet.

Derudover er der blevet aftalt en række godtgørelsesforanstaltninger og andre ledsagende 
foranstaltninger, og disse vil blive gennemført inden for rammerne af et 10-årigt 
finansieringsprogram med op til 1,1 mio. euro til skabelsen af levesteder og bevarelsen af 
biotopområder.

De juridiske problemer, som Kommissionen fandt frem til i de tidligere stadier, er blevet løst, 
og der kan ikke fastslås nogen overtrædelse af EU-lovgivningen, da:

 ændringen af den østrigske lovgivning om miljøkonsekvensvurderinger, hvad angår 
definitionen af skiprojekter, tager højde for retspraksis ved EU-Domstolen vedrørende 
bilag II til direktivet,

 det faktum, at en miljøkonsekvensvurdering ikke gennemføres, på baggrund af at 
projektet ikke har nogen betydelig miljømæssig indvirkning, er begrundet med 
udgangspunkt i direktivet om miljøkonsekvensvurderinger.

Rent faktisk foreligger der dog stadig de modstridende udtalelser fra andrageren og 
myndighederne vedrørende omfanget af projektets miljømæssige indvirkning.

Som svar på de spørgsmål, der er stillet under dette møde, vedrørende beregningen af 
projektområdet og den tid, der skal indregnes i forbindelse med fastsættelse af et projekt, 
understregede Kommissionens repræsentant, at:

 direktivet om miljøkonsekvensvurderinger i sig selv ikke indeholder et specifikt, absolut 
antal år eller detaljerede bestemmelser vedrørende beregningen af det areal, der skal tages 
i betragtning,

 en passende fortolkning og anvendelse af direktivets bestemmelser skal finde anvendelse, 
hvilket betyder, at en opdeling af projektet i areal eller tid med henblik på at forhindre 
anvendelsen af direktivet om miljøkonsekvensvurderinger ville være i modstrid med EU-
lovgivningen,

 vurderingen skal afgøres fra sag til sag og skal tage hensyn til den pågældende sags 
specifikationer.
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Kommissionen vil nøje gennemgå de oplysninger, der er indsendt af Europa-Parlamentet som 
følge af undersøgelsesrejsen fra den 30. september til den 1. oktober 2010, og vil undersøge, 
hvilke foranstaltninger der skal træffes."

7. Kommissionens svar (REV IV), modtaget den 06. maj 2011.

Den 14. februar anmodede Kommissionen de østrigske myndigheder om supplerende 
oplysninger om den screening, der blev gennemført, og som førte til den konklusion, at der 
ikke var behov for en miljøkonsekvensvurdering for projektet. Myndighederne blev navnlig 
udspurgt om, hvilke kriterier, der var blevet anvendt, hvilke konsekvenser, der var blevet 
konstateret og om beslutningen var tilgængelig for offentligheden.

Kommissionen afventer svar.


