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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0672/2007, του Lothar Petter, αυστριακής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Επιτροπής δράσης κατά των σχεδιαζόμενων νέων 
εγκαταστάσεων χειμερινών αθλημάτων στο Mellau και στο Damüls του 
Vorarlberg (Αυστρία), η οποία συνοδεύεται από 26 υπογραφές, σχετικά με 
σχεδιαζόμενη κατασκευή χιονοδρομικών αναβατήρων και τελεφερίκ στις 
περιοχές Mellau και Damüls

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή 
χιονοδρομικών αναβατήρων και τελεφερίκ στο πλαίσιο της σύνδεσης των δύο περιοχών 
χειμερινού αθλητισμού Mellau και Damüls, η οποία έχει εγκριθεί. Διατείνεται ότι δεν έχει 
εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το εν λόγω έργο και ότι αυτό αντιβαίνει 
στο Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Άλπεων για την Προστασία του Εδάφους. Διατείνεται 
επίσης ότι το έργο θα έχει καταστροφικές συνέπειες στους οικοτόπους άγριων πτηνών και 
θηλαστικών και ότι θα καταστραφούν τρεις σημαντικοί βιότοποι. Ως εκ τούτου, ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δράσει ώστε να αποτραπεί η καταστροφή αυτής της μοναδικής 
για την άγρια ζωή περιοχής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

Οι ορεινές περιοχές του "Bregenzer Wald" (δασική έκταση του Bregenz), που ανήκουν στις 
κοινότητες Mellau και Damüls του αυστριακού ομόσπονδου κρατιδίου Vorarlberg, είναι 
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ευρέως γνωστές εδώ και πολλά έτη για τις υποδομές τουρισμού και χειμερινού αθλητισμού 
που διαθέτουν. 

Με σκοπό τη διατήρηση και την περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητας των εν λόγω 
περιοχών για χειμερινό τουρισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά το Mellau, όπου οι επισκέψεις 
τουριστών παρουσιάζουν καθοδική τάση, οι δύο εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους 
χιονοδρομικούς αναβατήρες του Mellau και του Damüls συμφώνησαν να συνεργαστούν, 
μεταξύ άλλων, συνδέοντας τις χωριστές χιονοδρομικές ζώνες τους γύρω από το βουνό 
"Mittagsspitze" με μια επέκταση των συστημάτων των αναβατήρων, ώστε να οδηγούν σε 
υψηλότερες ορεινές περιοχές. Επιπλέον, έχουν ληφθεί, ή πρόκειται να ληφθούν, διάφορα 
άλλα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών για χειμερινό αθλητικό τουρισμό στην εν λόγω 
περιοχή, έργα για την αποθήκευση νερού που απαιτείται για "τεχνητό χιόνι" (νέες λίμνες ως 
ταμιευτήρες), σχετικές εγκαταστάσεις, φυσικές βελτιώσεις των υφιστάμενων χιονοδρομικών 
πιστών και κατασκευή νέων.

Κατά το πρώτο στάδιο κατασκευής, δύο1 από τους τέσσερις προγραμματιζόμενους 
αναβατήρες τέθηκαν ήδη σε λειτουργία τη χειμερινή περίοδο 2007/2008. Ελλείψει ενός 
επισήμως συμφωνηθέντος και δεσμευτικού σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής (το 2006, το 
παλαιό τουριστικό σχέδιο του 1992 –το οποίο αποθάρρυνε την επέκταση των χιονοδρομικών 
ζωνών– τελούσε υπό αναθεώρηση), οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των χιονοδρομικών 
αναβατήρων υπέβαλαν άμεσα αίτηση για τη χορήγηση άδειας για τους προβλεπόμενους 
αναβατήρες και χιονοδρομικές πίστες. Προκειμένου να παραμείνουν συνεπείς προς τις 
κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου του 1992, οι αρχές επικαλέστηκαν σημαντικό 
οικονομικό συμφέρον για να αποδεχτούν τις προγραμματιζόμενες επεκτάσεις στην περιοχή.

Οι εταιρείες εκμετάλλευσης των χιονοδρομικών αναβατήρων στήριξαν τα επενδυτικά τους 
σχέδια σε μια αναπτυξιακή μελέτη που εκπονήθηκε το 2003. Η εν λόγω αναπτυξιακή μελέτη 
(μελέτη Bregenzerwald) εξέλαβε τη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της 
ευρύτερης περιοχής ως ένα μεγάλο έργο, αποτελούμενο από αρκετά επιμέρους έργα, όπως η 
επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών των χιονοδρομικών ζωνών, ή η βελτίωση των 
εγκαταστάσεων για θερινό τουρισμό. Προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ειδικές 
επεκτάσεις ή αναπτυξιακές πρωτοβουλίες από μεμονωμένους επενδυτές, η μελέτη ζήτησε ένα 
ενιαίο συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο με σκοπό να καθοριστούν με διαφανή τρόπο το 
χρονοδιάγραμμα και τα αντικείμενα των περαιτέρω αναπτυξιακών δράσεων2. Η πρόταση 
αυτή συμπεριλήφθηκε μόλις στο νέο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης του 20073. 

Η άδεια για τους αναβατήρες χορηγήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2006 και περιλαμβάνει 

                                               
1 Χιονοδρομικός αναβατήρας "Hohe Wacht" (στα 2.000 μέτρα) και "Elsenkopf" (στα 1 850 μέτρα).
2 Βλ. κεφάλαιο 6.1 της μελέτης Bregenzerwald , "Natur- und Landschaftsschutz und Ausbau der Schigebiete" 
(Προστασία της φύσης και του τοπίου και επέκταση της χιονοδρομικής ζώνης).
3 Όσον αφορά την κατασκευή νέων χιονοδρομικών ζωνών, το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης [2007] αναφέρεται 
στα όρια των δυνατοτήτων μεταφοράς επισκεπτών και ζητεί την εκπόνηση μιας όσο το δυνατόν πιο αναλυτικής 
εκτίμησης επιπτώσεων. Αυτή η εκτίμηση θα περιλαμβάνει βελτιώσεις των χιονοδρομικών αναβατήρων και 
πιστών, την πληθυσμιακή πυκνότητα, τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία, τη φύση και το περιβάλλον, χώρους 
στάθμευσης, καθώς και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες εστίασης. Το σχέδιο ανάπτυξης του φορέα 
προώθησης και η επισυναπτόμενη σε αυτό έκθεση θα αποτελέσουν τη βάση αυτών των εκτιμήσεων.
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πολλούς όρους, οι οποίοι αποσκοπούν να ελαχιστοποιήσουν τις σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του συγκεκριμένου έργου. Αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
ανεξάρτητη οικολογική παρακολούθηση των εργασιών, καθώς και την καταβολή 1,1 
εκατομμυρίου ευρώ στο ταμείο προστασίας της φύσης του Vorarlberg αντί για 
αντισταθμιστικά μέτρα. Υποστηρίζεται ότι πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσά 
αποζημίωσης που έχουν ποτέ καταβληθεί στο ομόσπονδο κρατίδιο του Vorarlberg.

Το έργο των αναβατήρων/χιονοδρομικών πιστών εγκρίθηκε στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που 
περιλάμβανε αρκετές μελέτες επιπτώσεων, για παράδειγμα σχετικά με την "προστασία της 
φύσης και του τοπίου" και τη "βιολογία των βιοτόπων άγριας ζωής". Αυτές οι μελέτες 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τμήματα του έργου θα πλήξουν "μαζικά" τη φύση και το 
τοπίο και ότι συνιστούν σημαντικές ή εν μέρει "σοβαρές" καταπατήσεις1.

Καθώς οι εκτάσεις των έργων που σχετίζονται με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΕΠΕ) ανέρχονται συνολικά ακριβώς σε 18 4298 τ.μ., το έργο παραμένει κάτω από την 
κατώτατη οριακή τιμή των 20 εκταρίων, που ορίζεται στον αυστριακό νόμο περί ΕΠΕ του 
2002 για τις εγκαταστάσεις χιονοδρομικών αναβατήρων2. Συνεπώς, οι αρχές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι το έργο δεν υπόκειτο σε απαίτηση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΕΠΕ).

Σε απάντηση στη νομική αντίθεση που εξέφρασε ο "περιβαλλοντικός συνήγορος" 
(διαμεσολαβητής) της κυβέρνησης του Vorarlberg, η διοίκηση καθώς επίσης και το 
διοικητικό δικαστήριο επιβεβαίωσαν τη θέση ότι το έργο δεν πληροί τα κριτήρια για ΕΠΕ. 

Σύμφωνα με διάφορες αναφορές, οι αριθμοί των τουριστών έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνονται 
και σχεδιάζονται πρόσθετες επενδύσεις σε υποδομές, όπως η επέκταση ξενοδοχείων και 
άλλων εγκαταστάσεων. 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 3

Οι αναφέροντες εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση –
χωρίς διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)– των τεσσάρων αυτών νέων 
χιονοδρομικών αναβατήρων στο πλαίσιο της εγκριθείσας σύνδεσης των χιονοδρομικών 
ζωνών του Damόls και του Mellau. Σύμφωνα με τους αναφέροντες, τα υπολογισθέντα 
δεδομένα για τις εκτάσεις που επηρεάζονται από το έργο ήταν ελλιπή με σκοπό να 
αποφευχθεί η διενέργεια ΕΠΕ.

Κατά την άποψή τους, το κατώτερο όριο των 20 εκταρίων για τα έργα αυτού του είδους, που 
ορίζεται από την αυστριακή νομοθεσία περί των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(UVP-G), θα είχε ξεπεραστεί σε σημαντικό βαθμό, εάν είχαν ληφθεί δεόντως υπόψη άλλα 
έργα, όπως η κατασκευή ενός ταμιευτήρα και των σχετικών εγκαταστάσεων (νερό που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μονάδες παραγωγής τεχνητού χιονιού), οι χώροι 
στάθμευσης και άλλα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία. Ως εκ τούτου, 
                                               
1 Χορήγηση άδειας κατασκευής από την περιφερειακή αρχή του Bregenz (Bezirkshauptmannschaft Bregenz), 
απόφαση της 24/02/2006, σελίδες 56-57.
2 Παράρτημα I Z 12 στήλη 1 στοιχείο (b) του αυστριακού νόμου περί ΕΠΕ του 2002.
3 (Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/EΚ και 2003/35/ΕΚ).
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υποστηρίζουν ότι το έργο έπρεπε να έχει υποβληθεί σε ΕΠΕ.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση αδειών υποστηρίζουν ότι η 
συνολική έκταση του έργου για τους προβλεπόμενους χιονοδρομικούς αναβατήρες παραμένει 
σε κάθε περίπτωση κάτω από το κατώτατο όριο των 20 εκταρίων και, συνεπώς, δεν είναι 
απαραίτητη η διενέργεια ΕΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι αναφέροντες ζητούν αναθεώρηση της 
διαδικασίας ΕΠΕ που ακολουθήθηκε.

Σύμβαση των Άλπεων – μη τήρηση του Πρωτοκόλλου για την Προστασία του Εδάφους

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι καίριες επιταγές της κοινοτικής νομοθεσίας, συγκεκριμένα 
του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Άλπεων για την Προστασία του Εδάφους, δεν έχουν 
ληφθεί επαρκώς υπόψη. Οι αναφέροντες εκφράζουν την άποψη ότι η έκταση του 
αναπτυξιακού έργου δεν είναι σταθερή και ότι, ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να έχει δοθεί 
άδεια για την "κατασκευή και ισοπέδωση" χιονοδρομικής πίστας. Βάσει της εκτίμησης του 
εμπειρογνώμονά τους επί γεωλογικών θεμάτων, οι περιφερειακές αρχές ισχυρίζονται ότι οι 
επικρατούσες γεωλογικές συνθήκες είναι κατά βάση σταθερές και ότι, ως εκ τούτου, οι 
εκτάσεις είναι επαρκώς κατάλληλες για την προβλεπόμενη κατασκευή. 

Οι αναφέροντες ζητούν την παροχή ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης και την αναθεώρηση 
του επιπέδου επάρκειας της απόφασης.  

Συμπληρωματικός χαρακτηρισμός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000

Τέλος, οι αναφέροντες –παραπέμποντας στην οικολογική μελέτη που εκπονήθηκε από τη
διοίκηση– συνοψίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις των εγκαταστάσεων αναβατήρων στην άγρια 
χλωρίδα και πανίδα και δηλώνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν τον 
χαρακτηρισμό των εν λόγω περιοχών και ως περιοχών Natura 2000.

Βάσει των πληροφοριών που κατέστησαν διαθέσιμες, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι το 
έργο θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ότι, σε αυτή την 
περίπτωση, πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις του, σύμφωνα με το 
άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας ΕΠΕ. 

Ειδικές παρατηρήσεις για τη χρήση κατώτατων ορίων, καθώς και για την ερμηνεία του όρου 
"έργο" απαιτούν πιο συγκεκριμένες εξηγήσεις: 

Η περιοριστική χρήση κατώτατων ορίων:

Το έργο εγκαταστάσεων χειμερινού αθλητισμού Damόls-Mellau εμπίπτει στο σημείο 12, 
στοιχείο α, του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ: "Τουρισμός και αναψυχή" -
"χιονοδρομικές πίστες, μηχανισμοί ανάβασης […] σχετικά έργα υποδομής". Για έργα που 
εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ, τα κράτη μέλη ορίζουν είτε μέσω κατά 
περίπτωση εξέτασης ή/και καθορίζοντας κατώτατα όρια ή κριτήρια εάν θα εκπονηθεί ΕΠΕ 
(βλ. άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας ΕΠΕ). Ο αυστριακός νόμος περί ΕΠΕ ορίζει το 
κατώτατο όριο των 20 εκταρίων για την τροποποίηση ή/και την κατασκευή νέων 
χιονοδρομικών πιστών ή διαδρομών για χιονοδρομικούς αναβατήρες, με τον πρόσθετο όρο 
ότι αυτά τα 20 εκτάρια αντιστοιχούν στη χρησιμοποιούμενη έκταση.
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Το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις χειμερινών αθλημάτων Damόls-Mellau θεωρήθηκε ότι 
χρησιμοποιούν έκταση μικρότερη από 20 εκτάρια χρησιμοποιήθηκε ως το μοναδικό 
επιχείρημα για να τις απαλλάξει, εκ των προτέρων, από τη διενέργεια ΕΠΕ υπό την έννοια 
της οδηγίας ΕΠΕ. Η πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη γνώμη της Επιτροπής που έχει 
επιβεβαιωθεί αρκετές φορές από το Δικαστήριο, ότι τα κατώτατα όρια έχουν σχεδιαστεί με 
σκοπό να διευκολύνουν την εξέταση ενός δεδομένου έργου προκειμένου να καθοριστεί εάν 
υπόκειται ή όχι στην απαίτηση εκπόνησης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το 
κατώτατο όριο που έχει καθοριστεί δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να απαλλάξει εκ των 
προτέρων όλα τα έργα που βρίσκονται κάτω από την τιμή του κατώτατου αυτού ορίου από 
την απαίτηση εκτίμησης, ανεξαρτήτως της φύσης ή της θέσης τους.

Η υποχρέωση που ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας ΕΠΕ, ότι έργα που, 
λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, μπορούν να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση όσον αφορά τις 
επιπτώσεις τους, ισχύει και για έργα που δεν υπερβαίνουν την τιμή του κατώτατου ορίου. 

Πριν από τη χορήγηση της άδειας κατασκευής, ήταν προφανές ότι το έργο εγκαταστάσεων 
χειμερινών αθλημάτων Damόls-Mellau ήταν πιθανό να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Οι κίνδυνοι αναφορικά με τις επιπτώσεις επιβεβαιώθηκαν από μελέτες και 
αρκετές επίσημες δηλώσεις. Επιπλέον, αυτοί οι κίνδυνοι αναφορικά με τις επιπτώσεις 
εκφράστηκαν και στους όρους που καθορίστηκαν στην άδεια, όπου επίσης περιλαμβανόταν η 
καταβολή σχετικά υψηλού ποσού ως αποζημίωση. 

Και μόνο η θέση του έργου, μια ευαίσθητη ορεινή περιοχή, θα μπορούσε να δικαιολογήσει 
μια ειδική για την περίπτωση εξέταση ελέγχου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η 
Αυστρία έχει δεσμευτεί να σέβεται τη Σύμβαση των Άλπεων και συγκεκριμένα το 
Πρωτόκολλό της για την Προστασία του Εδάφους, που ισχύει από τις 18 Φεβρουαρίου 2002. 
Επί τη ευκαιρία της διαδικασίας εκτίμησης, θα έπρεπε επίσης να έχει εξεταστεί η συνέπεια 
του έργου ως προς τις συστάσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εν λόγω 
πρωτόκολλο και, εφόσον κρινόταν απαραίτητο, και από άλλα πρωτόκολλα της Σύμβασης των 
Άλπεων. 

Η ερμηνεία του όρου "έργο":

Ο αυστριακός νόμος περί εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 1 που μεταφέρει την 
οδηγία ΕΠΕ (οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 
97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ) στο εθνικό δίκαιο ορίζει ότι ο όρος "έργο" μπορεί να 
περιλαμβάνει αρκετές εγκαταστάσεις ή επεμβάσεις, εάν συνδέονται γεωγραφικά και 
αντικειμενικά. Ο όρος "εγκατάσταση" ή "επέμβαση που επηρεάζει τη φύση και το τοπίο" 
εμπεριέχει όλα τα μέτρα που συνδέονται γεωγραφικά και αντικειμενικά με ένα έργο. 
Παρομοίως, η οδηγία ΕΠΕ αναφέρει ότι ως έργο νοείται η υλοποίηση κατασκευαστικών 
εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων ή έργων, καθώς και άλλων επεμβάσεων στο φυσικό 

                                               
1 Βλ. άρθρο 2.2 UVP-G 2000.
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περιβάλλον ή το τοπίο1.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η κατασκευή τεσσάρων μεμονωμένων χιονοδρομικών 
αναβατήρων δεν αποτελεί ξεχωριστό, αυτόνομο έργο. Οι αναβατήρες αποτελούν μέρος του 
ευρύτερου έργου εγκαταστάσεων χειμερινών αθλημάτων Damόls-Mellau, που αποσκοπεί στη 
μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής Damόls-Mellau μέσω της βελτίωσης και του 
εκσυγχρονισμού των χιονοδρομικών ζωνών. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει ολόκληρη σειρά 
άλλων μέτρων, που αλληλοσυμπληρώνονται ή αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο επιπτώσεις. Αυτή η ερμηνεία του "έργου Damόls-Mellau" δεν αντικατοπτρίζεται μόνο 
στην αναπτυξιακή μελέτη ("Bregenzerwald Studie", όπου η σύνδεση των χιονοδρομικών 
ζωνών Damόls-Mellau αποτελεί ένα από τα τρία ξεχωριστά αναπτυξιακά έργα στην περιοχή 
Bregenzerwald), αλλά και σε διάφορες επίσημες δηλώσεις. 

Συνεπώς, εάν το αναπτυξιακό έργο είχε εξεταστεί συνολικά, χωρίς να χωριστεί σε μικρότερα 
μεμονωμένα στοιχεία, τα οποία δεν είναι αυτόνομα (π.χ. οι νέοι αναβατήρες σε μεγάλο 
υψόμετρο μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εάν ενσωματωθούν στα υφιστάμενα συστήματα 
αναβατήρων) και για τα οποία μπορεί να μην απαιτείται ΕΠΕ σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ, 
θα έπρεπε να έχει εκπονηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η διαίρεση του ενιαίου 
αναπτυξιακού έργου σε μικρότερα αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία παρέκαμψε τον πραγματικό 
στόχο της νομοθεσίας ΕΠΕ. Επίσης, δεν έχουν εκτιμηθεί όλες οι επιπτώσεις (π.χ. μια 
επιτυχής αύξηση του αριθμού των τουριστών οξύνει, για παράδειγμα, άλυτα προβλήματα 
μεταφορών και δημιουργεί ανάγκες για περαιτέρω εγκαταστάσεις και έργα, όπως για 
παράδειγμα υπηρεσίες εστίασης/διαμονής κ.λπ.) ούτε έχουν αναλυθεί οι αθροιστικές, 
έμμεσες, μόνιμες ή μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του έργου.

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που παρείχαν οι αναφέροντες και στο πλαίσιο του περιγραφέντος 
ιστορικού και των νομικών ερμηνειών, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές ώστε να λάβει περαιτέρω πληροφορίες και εξηγήσεις, που είναι απαραίτητες για μια 
λεπτομερέστερη εκτίμηση της υπόθεσης όσον αφορά τον πλήρη σεβασμό της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, περιλαμβανομένων των 
δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων της Σύμβασης των 
Άλπεων. 

Η Επιτροπή θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για την έκβαση των ερευνών της. 

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 17 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή επιθυμεί να ανακοινώσει 
ότι το ζήτημα που ετέθη από τον αναφέροντα έχει εισαχθεί στο σχέδιο "EU Pilot". Αυτός ο 
νέος μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων αποσκοπεί στη βελτίωση της ταχύτητας και 
αποτελεσματικότητας της ανταλλαγής πληροφοριών με τα κράτη μέλη. Η υπόθεση έχει 
καταχωρισθεί με τον κωδικό 210/08/ENVI και η Αυστρία θα πρέπει να απαντήσει εντός 10 

                                               
1 Άρθρο 1, οδηγία ΕΠΕ (Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ).
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εβδομάδων. 

Αφότου εξετάσει την απάντηση της Αυστρίας, η Επιτροπή θα αποφασίσει εάν θα κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει σε περίπτωση που το ζήτημα δεν διευθετηθεί και στοιχειοθετηθεί 
παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. 

Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για το αποτέλεσμα των αναλύσεών της 
και για τις εξελίξεις. 

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η ανακοίνωση αυτή θα επιβεβαιώσει την προφορική παρουσίαση της Επιτροπής στη 
συνάντηση της Επιτροπής Αναφορών της 26ης Οκτωβρίου 2010.

Δεν διενεργήθηκε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για το εν λόγω έργο, βάσει 
του ότι η συνολική επιφάνεια που επηρεάζεται δεν ξεπερνά το κατώτατο όριο των 
20 εκταρίων όπως προβλέπεται στην αυστριακή νομοθεσία. 
Η στήριξη της απόφασης για το αν θα διεξαχθεί ΕΠΕ αποκλειστικά στο μέγεθος του έργου 
δεν συνάδει με το Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον1 (εφεξής: οδηγία ΕΠΕ) και της νομολογίας του ΕΔ επί του θέματος. 

Μέχρι τα τέλη του 2009, η Αυστρία είχε ενημερώσει την Επιτροπή ότι:

 είχε τροποποιηθεί η νομοθεσία της Αυστρίας για τη διενέργεια ΕΠΕ·
 είχαν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές στο έργο, με αποτέλεσμα να μειωθεί 

αφενός το μέγεθος του έργου και αφετέρου να μην υπάρχουν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

 είχαν προγραμματιστεί και θα εφαρμόζονταν διάφορα μέτρα τα οποία θα είχαν ακόμη 
και θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στη διατήρηση του τοπίου (διατήρηση της 
γραμμής του βουνού, χωρίς ανάγκη για χώρο απόρριψης πλεοναζόντων υλικών, 
σημαντική μείωση των οικολογικών παρεμβάσεων και των παρεμβάσεων
διαμόρφωσης τοπίου).

Κατά τη διάρκεια του 2010, οι τροποποιήσεις αυτές εισήχθησαν στο έργο.

Επιπλέον, έχουν συμφωνηθεί διάφορα μέτρα αντιστάθμισης και άλλα συνοδευτικά μέτρα τα 
οποία θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο ενός δεκαετούς προγράμματος χρηματοδότησης ύψους 
έως και 1,1 εκατομμυρίου ευρώ για τη δημιουργία χώρων διαβίωσης και τη διατήρηση 
βιοτόπων.

Τα νομικά προβλήματα που εντόπισε η Επιτροπή σε προγενέστερα στάδια έχουν επιλυθεί και 
δεν στοιχειοθετείται παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ καθώς:

 η τροποποίηση της αυστριακής νομοθεσίας σχετικά με τη διενέργεια ΕΠΕ όσον 
αφορά τον ορισμό των χιονοδρομικών έργων λαμβάνει υπόψη του τη νομολογία του 
ΕΔ που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας·

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
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 το γεγονός ότι δεν διενεργήθηκε ΕΠΕ εξαιτίας του ότι το έργο δεν έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις αιτιολογείται βάσει της οδηγίας ΕΠΕ.

Από πλευράς πραγματικών περιστατικών, ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται οι 
αντιφατικές δηλώσεις των αναφερόντων και των αρχών σχετικά με την έκταση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Σε απάντηση των ερωτήσεων που τέθηκαν σε αυτήν τη συνεδρίαση σχετικά με τον 
υπολογισμό της περιοχής του έργου και τον χρόνο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
ορισμό ενός έργου, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής απάντησε ότι:

 η οδηγία ΕΠΕ αυτή καθαυτή δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο και απόλυτο αριθμό ετών ή 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επιφάνειας που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη· 

 πρέπει να εφαρμοστεί μια λογική ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο διαχωρισμός ενός έργου, από άποψη επιφάνειας και χρόνου, 
προς αποφυγή της εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ, θα αντίκειτο στη νομοθεσία της ΕΕ·

 η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

Η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά τις πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από το ΕΚ κατόπιν 
της διερευνητικής αποστολής από τις 30/09/2010 έως την 01/10/2010 και θα εξετάσει τις 
ενέργειες στις οποίες θα προβεί.

7. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.IV), που ελήφθη στις 06 Μαΐου 2011.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2011 η Επιτροπή ζήτησε από τις αυστριακές αρχές περαιτέρω 
ενημέρωση σχετικά με τον έλεγχο που διενεργήθηκε και ο οποίος οδήγησε στην απόφαση ότι 
δεν χρειάζεται αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο. Συγκεκριμένα 
ζητήθηκαν από τις αρχές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν, τις 
επιπτώσεις που εντοπίστηκαν και ελήφθησαν υπόψη και τη διάθεση της απόφασης στο κοινό.

Η Επιτροπή αναμένει την απάντηση.


