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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

6.5.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0672/2007, adresată de Lothar Petter, de cetățenie austriacă, în 
numele Comitetului de acțiune împotriva proiectelor de dezvoltare a 
noilor sporturi de iarnă din Mellau și Damüls, Vorarlberg (Austria), 
însoțită de 26 de semnături, privind teleschiurile și telecabinele prevăzute 
în regiunea Mellau și Damüls

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă preocuparea cu privire la teleschiurile și telecabinele prevăzute pentru 
punerea în legătură a zonelor destinate sporturilor de iarnă Mellau și Damüls, pentru care s-a 
emis aprobare. Acesta susține că nu a fost realizată nicio investigație privind impactul 
proiectului asupra mediului, fapt care contravine Protocolului convenției alpine privind 
protecția solului. De asemenea, acesta susține că proiectul va avea efecte dezastruoase asupra 
habitatelor păsărilor și mamiferelor sălbatice și că trei biotopuri importante vor fi distruse. În 
consecință, petiționarul solicită intervenția Parlamentului European în vederea prevenirii 
distrugerii unei zone faunistice unice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 iulie 2008

Zonele montane din „Bregenzer Wald” (zona forestieră din Bregenz), aparținând comunelor 
Mellau și Damüls din statul federal austriac Vorarlberg, sunt renumite de mult timp pentru 
oportunități turistice și sporturi de iarnă. 



PE411.964v05-00 2/8 CM\866751RO.doc

RO

În vederea menținerii și dezvoltării în continuare a atractivității acestor zone destinate 
turismului de iarnă, în special în ceea ce privește regiunea Mellau, care se confruntă cu o 
scădere a numărului turiștilor, cei doi operatori de telecabine din Mellau și Damüls au 
convenit să coopereze, inter alia, prin conectarea zonelor lor separate de schi din jurul 
muntelui „Mittagsspitze”, printr-o extindere a instalațiilor de transport care conduc spre 
regiunile montane înalte. În plus, o serie de alte măsuri au fost sau vor fi luate în vederea 
îmbunătățirii condițiilor necesare turismului sportiv de iarnă din regiune, de exemplu: lucrări 
de colectare a apei necesare pentru instalațiile de zăpadă artificială (lacuri noi utilizate ca 
rezervoare); instalații conexe; îmbunătățiri fizice ale pârtiilor de schi existente și dezvoltarea 
de noi pârtii.

În prima fază a construcției, două 1dintre cele patru instalații de transport planificate au fost 
deja puse în funcțiune în sezonul de iarnă 2007/2008. În lipsa unui concept de dezvoltare a 
zonei aprobat în mod oficial și cu caracter obligatoriu (în 2006, vechiul concept de turism din 
1992 - care a descurajat extinderea zonelor de schi - era în curs de revizuire), operatorii 
instalațiilor de transport au solicitat în mod direct autorizații de dezvoltare pentru pârtiile de 
telescaun și de schi prevăzute. Pentru a rămâne în continuare în conformitate cu orientările 
conceptului din 1992, autoritățile au invocat interesul economic deosebit pentru a accepta 
extinderile prevăzute în regiune.

Planurile de investiție ale întreprinderilor de transport aveau la bază un studiu de dezvoltare 
realizat în 2003. Studiul de dezvoltare în cauză (studiul Bregenzerwald) a considerat pachetul 
de măsuri în vederea îmbunătățirii atractivității regiunii extinse ca fiind un proiect major, 
compus din mai multe sub-proiecte, precum extinderea și modernizarea infrastructurii zonelor 
de schi sau îmbunătățirea facilităților pentru turismul de vară. În vederea evitării extinderilor 
ulterioare ad-hoc sau a inițiativelor de dezvoltare din partea investitorilor individuali, studiul a 
solicitat un concept de dezvoltare generală integrată pentru a stabili, în mod transparent, 
calendarul și obiectele dezvoltărilor ulterioare2. Propunerea a fost preluată abia în cadrul 
noului concept de dezvoltare turistică din 20073. 

Autorizația de dezvoltare a instalațiilor de transport a fost emisă la 24 februarie 2006 și 
prevede numeroase condiții în vederea reducerii la minimum a impacturilor semnificative ale 
proiectului asupra mediului. Condițiile includ, inter alia, o monitorizare ecologică 
independentă a lucrărilor, precum și plata sumei de 1,1 milioane EUR în favoarea Fondului de 
protecție ecologică Vorarlberg, în locul măsurilor de compensare. Se pare că această sumă 
este una dintre cele mai mari sume de compensare acordate vreodată în landul Vorarlberg.

Proiectul privind telescaunul/pârtiile de schi a fost aprobat în contextul unei proceduri care a 
inclus o serie de studii de impact, de exemplu cel privind „protecția naturii și a peisajului” și 
„biologia biotopurilor sălbatice”. Studiile au stabilit că anumite părți ale proiectului vor 

                                               
1 Teleschiul „Hohe Wacht” (la 2 000m) și „Elsenkopf” (la 1 850m).
2 Cf. capitolul 6.1 din Studiul Bregenzerwald, „Natur- und Landschaftsschutz und Ausbau der Schigebiete” 
(Protecția naturii și a peisajului și extinderea zonei de schi).
3 În ceea ce privește dezvoltarea noilor zone de schi, conceptul de dezvoltare turistică [2007] se referă la limitele 
capacităților de absorbție și impune o evaluare cât se poate de complexă a impacturilor. O astfel de evaluare 
include îmbunătățirile teleschiurilor și ale pârtiilor de schi, densitatea populațiilor, impacturile asupra traficului, 
naturii și mediului, zonele de parcare, precum și unitățile de alimentație publică și amenajările hoteliere. 
Dezvoltarea conceptului de promotor, precum și a raportului aferent acestuia vor forma baza acestor evaluări.
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contraveni „considerabil” intereselor naturii și ale peisajului și prezintă abuzuri substanțiale 
sau într-o oarecare măsură „grave”1.

Întrucât suprafețele proiectului „relevante din punct de vedere EIM” au în total 18,4298 m2, 
proiectul rămâne sub valoarea pragului de 20 ha stabilită în legislația austriacă EIM din 2002 
privind dezvoltarea teleschiurilor2. În consecință, autoritățile au concluzionat că proiectul nu 
va fi supus unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM).

Ca răspuns la opoziția oficială formulată de „reprezentantul mediului” (avocat al poporului) al 
guvernului Vorarlberg, administrația, precum și instanța administrativă, au confirmat poziția 
neeligibilității proiectului în cazul unei evaluări a impactului asupra mediului. 

Rapoartele arată că numărul turiștilor a început deja să crească și că investițiile suplimentare 
în infrastructură, precum extinderea hotelurilor și alte facilități, sunt în fază de proiect. 

Evaluarea impactului asupra mediului3  

Petiționarii își exprimă îngrijorarea cu privire la proiectul de punere în funcțiune – fără 
realizarea unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) – a celor patru noi teleschiuri în 
contextul aprobării conectării zonelor de schi Damüls și Mellau. Conform petiționarilor, 
datele prevăzute pentru zonele afectate de proiect au fost incomplete pentru a evita o evaluare 
a impactului asupra mediului (EIM).

În opinia acestora, pragul de 20 ha propriu acestui tip de proiecte, stabilit de legislația 
austriacă privind evaluarea impactului asupra mediului (UVP-G), ar fi fost cu mult depășit, 
dacă alte lucrări, precum construcția unui baraj și a instalațiilor conexe (apa care urma a fi 
utilizată pentru instalațiile producătoare de zăpadă artificială), zone de parcare și altele, 
realizate în ultimii cinci ani, ar fi fost luate în considerare în timp util. În consecință, aceștia 
susțin că proiectul ar fi trebuit suspus unei EIM.

Autoritățile naționale competente responsabile cu autorizațiile de dezvoltare susțin că 
suprafața totală a proiectului pentru teleschiurile prevăzute rămâne în orice caz sub pragul de 
20 ha și, în consecință, nu este necesară o EIM. Având în vedere acestea, petiționarii solicită 
reexaminarea procedurii EIM.

Convenția alpină – nerespectarea Protocolului privind protecția solului

Petiționarii susțin că principalele prevederi ale legislației comunitare, în special Protocolul 
privind protecția solului la Convenția alpină, nu au fost luate suficient în considerare. 
Petiționarii consideră că suprafața proiectului de dezvoltare nu este stabilă și că, în consecință, 
„construcția și nivelarea” pârtiilor de schi nu ar fi trebuit autorizate. Pe baza evaluării realizate 
de un expert geolog, autoritățile regionale susțin că, în principiu, condițiile geologice în 
vigoare sunt stabile și că, în consecință, suprafețele corespund suficient dezvoltării prevăzute. 
                                               
1 Autorizația de dezvoltare emisă de autoritățile regionale din Bregenz (Bezirkshauptmannschaft Bregenz), 
Decizia din 24.2.2006, paginile 56-57.
2 Anexa I Z 12 col.1 (b) la legislația austriacă privind EIM din 2002.
3 (Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel 
cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE și 2003/35/CE). 
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Petiționarii solicită desfășurarea unei expertize independente și reevaluarea nivelului de 
competență a deciziei.   

Desemnarea unei noi zone protejate Natura 2000

În cele din urmă, petiționarii - făcând referire la studiul ecologic realizat de administrație -
prezintă impacturile nefavorabile ale instalațiilor de transport asupra faunei sălbatice și susțin 
că intenționează să solicite desemnarea zonelor în cauză drept noi zone Natura 2000.

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia consideră că proiectul ar putea avea efecte 
semnificative asupra mediului și, în acest caz, ar trebui supus unei evaluări privind efectele 
sale, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Directiva EIM. 

Anumite comentarii privind utilizarea pragurilor, precum și interpretarea termenului „proiect” 
fac necesare mai multe explicații precise: 

Utilizarea restrictivă a pragurilor:

Proiectul de dezvoltare a sportului de iarnă în Damüls-Mellau intră sub incidența anexei II.12 
(a) la Directiva EIM: „Turism și timp liber - „pârtii de schi, teleschiuri […] și dezvoltări 
conexe”. În cazul proiectelor care intră sub incidența anexei II la Directiva EIM, statele 
membre stabilesc, pe baza unei analize de caz și/sau pe baza pragurilor sau a criteriilor fixate, 
dacă trebuie realizată o EIM (cf. articolul 4 alineatul (2) din Directiva EIM). Legislația 
austriacă privind EIM a stabilit pragul de 20 ha pentru modificarea și/sau dezvoltarea noilor 
pârtii de schi sau a cablurilor pentru teleschiuri, cu condiția suplimentară ca cele 20 ha să 
reprezinte suprafața utilă.

Faptul că proiectul de dezvoltare a sportului de iarnă în Damüls-Mellau a fost gândit pentru a 
utiliza o suprafață mai mică de 20 ha a constituit unicul argument pentru excluderea a priori a 
acestuia de la o evaluare a impactului asupra mediului în sensul Directivei EIM. Această 
practică contravine opiniei Comisiei, confirmată în mai multe rânduri de Curte, potrivit căreia 
pragurile au scopul de a facilita examinarea unui anumit proiect pentru a stabili dacă acesta se 
supune cerinței unei evaluări a impactului asupra mediului. Pragul stabilit nu trebuie utilizat 
pentru a sustrage automat de la cerința de evaluare toate proiectele situate sub valoarea 
pragului, indiferent de natura sau localizarea acestora.

Obligația prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din Directiva EIM, conform căreia proiectele 
care pot avea efecte importante asupra mediului prin natura, mărimea sau localizarea lor, inter 
alia, constituie obiectul unei evaluări a efectelor acestora, este valabilă și în cazul proiectelor 
situate sub valoarea pragului. 

Înainte de aprobarea dezvoltării, era evident faptul că proiectul de dezvoltare a sporturilor de 
iarnă în Damüls-Mellau putea avea efecte negative semnificative asupra mediului. Riscurile 
de impact au fost confirmate de studii și numeroase declarații oficiale. În plus, riscurile de 
impact au fost reflectate, de asemenea, de condițiile stabilite în autorizația de dezvoltare, care 
cuprindea și o sumă relativ mare care urma să fie acordată drept despăgubire pentru pagubele 
produse. 
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Simpla localizare a proiectului într-o zonă montană sensibilă ar fi putut justifica o investigație 
într-un anumit caz. Acest lucru este foarte important, întrucât Austria trebuie să respecte 
Convenția alpină, în special Protocolul la aceasta privind protecția solului, intrată în vigoare la 
18 februarie 2002. Cu ocazia procedurii de evaluare, conformitatea proiectului cu 
recomandările și obligațiile protocolului și, acolo unde este cazul, ale altor protocoale la 
Convenția alpină ar fi trebuit, de asemenea, abordată. 

Interpretarea termenului „proiect”:

Legislația austriacă privind evaluarea impactului asupra mediului1 de transpunere în legislația 
națională a Directivei „EIM” (Directiva 85/337/CEE privind evaluarea anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE și 
2003/35/CE) prevede că termenul „proiect” poate cuprinde mai multe instalații sau intervenții, 
dacă acestea sunt legate din punct de vedere geografic sau faptic. Termenul „instalație” sau o 
„intervenție care afectează natura și peisajul” include toate măsurile care au o legătură 
geografică sau faptică cu proiectul. În mod similar, Directiva EIM se referă la un proiect ca 
reprezentând executarea lucrărilor de construcție sau a altor instalații sau scheme, precum și 
alte intervenții în mediul natural și asupra peisajului2.

Din punctul de vedere al Comisiei, construcția a patru teleschiuri individuale nu reprezintă un 
proiect separat de sine stătător. Acestea fac parte din proiectul mai amplu de dezvoltare a 
sportului de iarnă în Damüls-Mellau, care vizează o mai bună dezvoltare economică a regiunii 
Damüls-Mellau prin îmbunătățirea și modernizarea zonelor de schi. Această schemă cuprinde 
multe alte măsuri, care se completează sau interacționează între ele, creând astfel impacturi. 
Această interpretare a „proiectului Damüls-Mellau” nu este reflectată doar la nivelul studiului 
de dezvoltare („Bregenzerwald Studie”, în care legătura dintre zonele de schi Damüls-Mellau 
reprezintă unul dintre cele trei proiecte distincte de dezvoltare din regiunea Bregenzerwald), 
ci și de o serie de declarații oficiale. 

În consecință, ar fi trebuit realizată o evaluare a impactului asupra mediului dacă proiectul de 
dezvoltare ar fi fost considerat ca un întreg, fără ca acesta să fie divizat în componente 
independente mai mici, situație în care proiectul nu poate fi considerat de sine stătător (de 
exemplu, telescaunele noi pot funcționa la altitudine înaltă doar dacă sunt integrate în 
actualele instalații de transport) și pentru care se poate renunța la o evaluare a impactului 
asupra mediului, conform Directivei EIM. Divizarea proiectului de dezvoltare intrinsec în 
elemente independente mai mici a eludat obiectivul legitim al legislației EIM.  Nu au fost 
evaluate toate impacturile (de exemplu, o creștere benefică a cifrelor din domeniul turismului 
intensifică problemele nerezolvate din domeniul transportului și face necesară realizarea unor 
instalații și lucrări suplimentare, de exemplu, pentru servire/cazare, etc.) și nu au fost analizate 
nici efectele cumulative, indirecte, permanente sau pe termen lung ale proiectului.

Concluzie

                                               
1 Cf. articolul 2.2 UVP-G 2000.
2 Articolul 1, Directiva „EIM” (Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE și 2003/35/CE). 



PE411.964v05-00 6/8 CM\866751RO.doc

RO

Pe baza informațiilor furnizate de petiționari și având în vedere cadrul descris și acordurile 
juridice, Comisia va contacta autoritățile naționale competente pentru a obține informații 
suplimentare și explicații necesare pentru o evaluare mai detaliată a cazului în vederea 
respectării pe deplin a legislației comunitare de mediu, inclusiv a acordurilor încheiate în 
temeiul protocoalelor la Convenția alpină relevante. 

Comisia va ține la curent Comisia pentru petiții cu privire la rezultatul investigațiilor. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

În urma comunicării sale din 17 iulie 2008, Comisia dorește să informeze că problema ridicată 
de petiționar a fost introdusă în proiectul „EU Pilot”. Acest nou mecanism de soluționare a 
problemelor vizează accelerarea și eficientizarea schimbului de informații cu statele membre. 
Cazul a fost înregistrat cu numărul 210/08/ENVI, iar Austria va trebui să răspundă în termen 
de 10 săptămâni. 

După examinarea răspunsului din partea Austriei, Comisia va decide dacă va iniția o 
procedură privind încălcarea dreptului comunitar, în cazul în care problema nu se soluționează 
și se stabilește o încălcare a dreptului comunitar. 

Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la rezultatul analizelor acesteia și a 
acțiunilor de urmărire. 

5. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Răspunsul primit din partea Austriei la scrisoarea Comisiei în contextul proiectului „EU 
Pilot” nu a soluționat problema. Comisia își menține observația conform căreia fuziunea celor 
două zone de schi, Mellau and Damüls, alături de crearea unei infrastructuri noi, depășește 
pragul de 20 ha prevăzut în anexa 1 alineatul (12) secțiunea 1 litera (b) la legislația austriacă 
privind evaluarea impactului asupra mediului (UVP-G) din 2000; prin urmare, o evaluare a 
impactului asupra mediului (EIM) este obligatorie. 

În consecință, Comisia analizează care sunt măsurile ulterioare care trebuie întreprinse și va 
informa Comisia pentru petiții în mod corespunzător. 

6. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Prezenta comunicare va confirma prezentarea orală a Comisiei din cadrul reuniunii Comisiei 
pentru petiții din 26 octombrie 2010.

Nu s-a efectuat nicio evaluare a impactului asupra mediului (EIM) pentru proiectul în 
discuție, pe motiv că suprafața totală afectată s-a situat sub pragul de 20 ha, conform 
prevederilor legislației austriece. 
Fundamentarea deciziei de a efectua o EIM doar pe baza mărimii proiectului contravine 
anexei II la Directiva 85/337/CE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
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proiecte publice și private asupra mediului1 (denumită în continuare Directiva EIM) și 
jurisprudenței CEJ pe această temă. . 

Până la sfârșitul anului 2009, Austria informase Comisia cu privire la următoarele aspecte:

 legislația austriacă privind EIM a fost modificată;
 au fost aduse modificări importante proiectului, ceea ce a avut ca rezultat nu doar 

reducerea mărimii acestuia, ci și eliminarea impactului semnificativ asupra mediului;
 au fost planificate o serie de măsuri care vor fi puse în aplicare, contribuind astfel în 

mod pozitiv la protecția mediului și conservarea peisajului (se menține linia muntelui, 
nu mai este necesar un depozit pentru materialele în exces, intervențiile ecologice și 
peisagistice au fost reduse în mod semnificativ).

Aceste modificări au fost incluse în proiect în cursul anului 2010.
În plus, au fost convenite o serie de măsuri de compensare și conexe care vor fi puse în 
aplicare în cadrul unui program de finanțare pe zece ani, într-un cuantum de până la 1,1 
milioane EUR, pentru crearea de spații locuibile și conservarea biotipurilor.

Problemele de natură juridică identificate de Comisiei în etapele anterioare au fost soluționate 
și nu se poate constata o încălcare a dreptului comunitar, deoarece:

 modificarea legislației austriece privind EIM, în ceea ce privește definirea proiectelor 
de schi, ține seama de jurisprudența CEJ referitoare la anexa II la directivă;

 neefectuarea EIM datorită faptului că proiectul nu are un impact semnificativ asupra 
mediului este justificată în baza Directivei EIM.

Totuși, în ceea ce privește partea faptică, există încă declarații contradictorii ale petiționarilor 
și ale autorităților legate de amploarea impactului proiectului asupra mediului.

Ca răspuns la întrebările adresate în cadrul reuniunii vizând calcularea suprafeței proiectului 
și timpul necesar definirii proiectului, reprezentantul Comisiei a afirmat că:

 Directiva EIM în sine nu include un număr specific și absolut de ani sau norme detaliate 
privind calcularea suprafeței ce trebuie avută în vedere; 

 trebuie să existe o interpretare și o aplicare rezonabilă a dispozițiilor directivei, ceea ce 
înseamnă că divizarea unui proiect, ca suprafață sau în timp, pentru a evita aplicarea 
Directivei EIM contravine dreptului comunitar;

 evaluarea trebuie adaptată fiecărui caz în parte, ținând cont de caracteristicile specifice ale 
cazului respectiv.

Comisia va examina cu atenție informațiile transmise de PE în urma vizitei de documentare 
din perioada 30/9/2010-1/10/2010 și va decide pașii care se impun.

7. Răspunsul Comisiei (REV.IV), primit la 06 mai 2011.

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p.40
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La 14 februarie 2011, Comisia a solicitat autorităților austriece informații suplimentare 
referitoare la investigația desfășurată și care a condus la decizia că nu a este nevoie de o 
evaluare a impactului asupra mediului pentru acest proiect.  În special, autoritățile au întrebat 
în legătură cu criteriile aplicate, efectele identificate și luate în calcul, precum și cu 
disponibilitatea deciziilor față de public. 

Comisia este în așteptarea răspunsului.


