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Петицията

През 2007 г. г-н Lothar Petter внесе петиция (0672/2007) от името на Инициативния 
комитет против планираните нови съоръжения за зимни спортове в Mellau и Damüls, в 
която се изразява загриженост относно планираното и отчасти реализирано изграждане 
на четири нови ски лифта във връзка със свързването на ски зоните Damüls и Mellau в 
Vorarlberg, Австрия.

Според вносителите на петицията данните, изчислени за засегнатите от проекта 
области, са непълни, с оглед да се избегне оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) съгласно Директива 85/337/ЕИО. Те също така твърдяха, че проектът ще 
има катастрофални последици върху местообитанията на дивите птици и бозайници и 
че важни биотопи в областта ще бъдат разрушени.

На заседанието на комисията на 6 октомври 2008 г. вносителят представи петицията и 
тя беше обсъдена въз основа на първоначалния отговор на Комисията1.. На 1 септември 
2009 г. комисията взе решение да организира информационно посещение.

30 септември (сутринта) – посещение на място в ски зона Damüls/Mellau 

На 30 септември сутринта делегацията на комисията по петиции2 посети ски зоната. 
Членовете на делегацията се качиха в планината със ски лифт до междинната станция 
Rosstelle и оттам с друг лифт до Wannengrat, на върха на планината. 

Докато се изкачваше по планината, делегацията имаше отлична видимост върху ски 
лифтовете и ски пистите в зоната от страната на Mellau, включително тунела, който е 
построен, за да свързва две ски писти. На върха на Wannengrat на делегацията беше 
показана станцията на лифта, който обслужва зоната от страната на Damüls.  

По време на посещението домакините обясниха и показаха на делегацията обекта и 
някои от характеристиките на проекта. Членовете на делегацията имаха възможност да 
разговарят с повечето от участниците, които изразиха своите гледни точки и становища 
относно проекта. По време на тези разговори всички страни подчертаха своето 
задоволство, че делегацията е дошла да се срещне с тях и да ги изслуша.

30 септември (следобед) - изслушвания 

Основните въпроси, на които беше обърнато внимание както по време на изслушването 
с вносителите на петицията, така и в последващото изслушване на ръководителите на 
проекта и органите, бяха свързани с това, дали е трябвало да бъде извършена ОВОС, 
какви елементи са били или е следвало да бъдат включени в изчислението и какви 
мерки са или следва да бъдат взети, за да се защитят природата и дивите растения и 
животни в района.

Г-н Wieland, ръководител на делегацията, постави началото и на двете изслушвания, 

                                               
1 Съобщение за членовете на ЕП (CM\791830EN - PE411.964/REV.II)
2 Членове на делегацията: г-н Rainer Wieland и г-жа Eva Lichtenberger (член по право).
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като обясни целта на посещението, подчертавайки, че тя не се изразява в това, да се 
произнесе присъда или да се преразгледат или отхвърлят решения, взети по отношение 
на проекта, тъй като те са взети съгласно националното и регионално право за 
устройство на територията и следователно са извън сферата на компетентност на 
делегацията. 

Той поясни, че целта на делегацията е да изслуша участниците и да се опита да 
установи съответните факти и, в контекста на тези факти, да прецени дали решенията, 
взети на местно равнище, и приложимото австрийско законодателство са в 
съответствие с правото на ЕС и по-специално с Директивата за ОВОС1. 

Изслушване на вносителите на петицията

Както беше отбелязано по-горе, дискусията се съсредоточи върху изчисляването на 
площта, засегната от проекта. Вносителите изброиха редица намеси, които не са били 
включени или са били включени само отчасти в изчислението, като например 
строителството на езеро за съхраняване на вода за производството на изкуствен сняг, 
тръбопровод за водата, кабелни канали и подобрения на съществуващи ски писти. 

Те твърдяха, че проектът е бил нарочно разделен на по-малки проекти, че определени 
елементи на проекта са били отложени и че размерът на части от проектите е бил 
намален, за да остане под приложимия тогава праг в австрийското законодателство, 
който е бил 20 хектара, а след това е бил намален на 10 хектара. Вносителите на 
петицията изтъкнаха също така, че през следващите години ще бъдат предприети 
допълнителни строителни работи, като например построяването на инсталация за 
производство на изкуствен сняг, разширяване на съществуващия ски лифт и евентуални 
разширения на пътища и паркинги.  

Според вносителите тези допълнителни строителни работи са могли и е следвало да 
бъдат предвидени и следователно е следвало да бъдат включени в дългосрочното 
изчисление на цялостния проект. Те също така твърдят, че изчислението е следвало да 
включва цялата площ, засегната от проекта, а не само а) частите, върху които ще се 
извършват действителните работи и б) частите, които са засегнати от изменението на 
ландшафта. 

Според тях разделянето на проекта на части е довело до положение, при което, за да се 
завършат започнатите първоначално работи, ще са необходими последващи проекти. 
Вносителите бяха на мнение, че по този начин са създадени faits accomplis и 
фактически пречки, които ще направят отказа на допълнителни разрешителни по-
труден. Тази стратегия вероятно е помогнала за избягването на ОВОС, въпреки че 
цялостното въздействие на проекта върху околната среда е останало непроменено.  

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои
публични и частни проекти върху околната среда. Първо съображение: „[...] като има предвид, че те 
наблягат на нуждата от отчитане на въздействието върху околната среда на възможен най-ранен етап при 
всички процеси на техническо планиране и вземане на решения; като има предвид, че за тази цел те 
предвиждат прилагането на процедури за оценяването на такова въздействие;“
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Друг аспект беше състоянието и стабилността на терена, където са построени ски 
лифтовете и ски пистите. Според вносителите на петицията този терен не е стабилен, 
тъй като представлява голи хълмове, и твърдяха, че части от тях са били премахнати.      

Ораторите изразиха съмнения относно компенсационните мерки, за които са отделени 
1,1 милион евро в специален фонд. Тези пари, наред с другото, са били предназначени 
за създаването на защитени зони за диви растения и животни. Въпреки това те заявиха, 
че зоните в плановете за компенсационни мерки непрекъснато намаляват и досега не са 
одобрени компенсационни планове или проекти. Вносителите на петицията изразиха 
съмнение, че фондът ще бъде изцяло и конкретно използван за засегнатия район. 

Вносителите на петицията подчертаха, че Vorarlberg е районът с най-голяма гъстота на 
ски зони в Австрия и разкритикуваха непрекъснатия стремеж към откриване на нови 
ски зони. Те също така обърнаха внимание върху растящата популярност сред 
туристите на така нареченото свободно пързаляне или алтернативно каране на ски, 
което означава каране на ски или сноуборд извън определените ски зони. Този тип 
каране на ски създава допълнителна заплаха за незасегнатите до момента райони с 
алпийска природа и диви растения и животни. 

Вносителите заявиха, че от екологична гледна точка природната стойност на зоните 
около ски лифтове и ски писти е практически нулева за дивата флора и фауна в 
резултат на скиорската дейност през деня и шума и осветлението вечер и/или през 
нощта. Те подчертаха, че създаването на зони за почивка по-специално е използвано от 
ръководителите на проекта, за да убедят съответните органи да издадат необходимите 
разрешителни. Проблемът обаче е, че такива мерки никога не са били изрично 
формулирани преди издаването на разрешителните.

Вносителите изразиха съжаление, че поради факта, че е било преценено, че не е 
необходима ОВОС, техните организации и други заинтересовани страни не са могли да 
участват активно в дискусията относно планирането на проекта. Те нарекоха 
планирането на проекта Damüls/Mellau отрицателен пример за Австрия като цяло. 

Изслушване на ръководителите на проекта и органите

По време на изслушването на ръководителите на проекта и на местните и регионални 
органи беше отбелязано, че независимо, че не е направена официална ОВОС, 
различните части на проекта са били подложени на оценки на въздействието, преди да 
бъдат издадени разрешителните. Представители на Land Vorarlberg отхвърлиха 
твърденията, че проектът е бил разделен на части, за да не надхвърли прага от 20 
хектара. Строителството на 4 лифта винаги е било считано за един проект. Те заявиха 
също така, че плановете няколко пъти са били преработвани и че са правени 
преизчисления, за да се вземат предвид промените, и въпреки това прагът никога не е 
бил достигнат. 

Беше изтъкнато, че критериите за проучванията на въздействието, извършени от 
службите на Vorarlberg, в много случаи са били по-строги от предвидените в 
австрийския закон, който транспонира Директивата за ОВОС. По този начин би могло 
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да се твърди, че de facto е извършена ОВОС.  

По отношение на тунела, който свързва две ски писти, беше изтъкнато, че 
построяването му в действителност е спасило съществуващата местност и е направило 
излишни други широкомащабни намеси. Бяха отхвърлени твърденията на вносителите, 
че в засегнатата зона има нестабилни площи и докладът на техния геолог беше обявен 
за ненаучен. Освен това беше заявено, че е бил изготвен проектоплан за 
компенсационни мерки и че отделените средства ще бъдат използвани за засегнатия 
район. 

Кметовете на Damüls и Mellau подчертаха икономическото значение на свързването на 
ски зоните. Целта на проекта е да се подобри качеството на туризма в региона и той е 
от огромно значение за местните общности, тъй като е създал работни места и 
възможности за младите местни жители, които в противен случай биха били принудени 
да напуснат селата.

Операторите на ски лифтовете обясниха, че свързването на двете ски зони е станало 
необходимо, тъй като туристите са искали по-големи ски зони. Също така старата 
инфраструктура е била недостатъчна и се е нуждаела от обновяване. Те изтъкнаха 
мащаба на инвестициите, наемите, плащани на собствениците на земята, и факта, че 
експлоатацията на лифтовете и подготовката на ски пистите създава работни места през 
зимата, за местните млади фермери например.

В края и на двете изслушвания ръководителят на делегацията на комисията по петиции 
помоли участниците да представят списък, в който се изброяват: 1) елементите в 
изчислението, които са в съответствие със законодателството на ЕС и на Австрия, 2) 
елементи, които според тях е следвало да бъдат включени в изчислението и 3) 
елементи, за които предстои и/или се предвижда да бъдат издавани отделни 
разрешителни. Към момента на изготвяне на настоящия документ нито една от 
страните не беше представила такъв списък.

Вечерта делегацията се срещна и размени мнения с г-жа Gabriele Strele, 
Landesvolksanwalt (регионален омбудсман) и член на Европейската мрежа на 
омбудсманите, на която е член и комисията по петиции.

1 октомври (сутринта) – среща с представители на средствата за масово 
осведомяване

Сутринта на 1 октомври членовете на делегацията се срещнаха с представители на 
местните и регионални средства за масово осведомяване, за да обяснят целта и обхвата 
на посещението. Те отговориха на въпроси и дадоха отделни интервюта, без да правят 
каквито и да било неуместни изявления.

Препоръки

Въз основа на констатациите на делегацията по време на информационната мисия от 
Европейската комисия би могло да се изиска:
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– да даде своето становище относно транспонирането на Директивата за ОВОС в 
австрийското законодателство, по-специално на приложение ІІ, точка 12, буква а);

– да представи своето становище относно приложното поле на приложение ІІ, точка 12, 
буква а);

– да заяви своето становище относно твърденията, че проектът е бил разделен на части, 
за да се избегне ОВОС;

– да заяви своето становище относно степента, до която е допустимо раздробяването на 
части на проекти по отношение на време, местоположение и право;

– да предостави своето становище относно практиката в изчисленията за ОВОС да се 
включват само площите, върху които ще се извършват реалните строителни работи, 
изключвайки площите, където такива не се извършват, но които въпреки това са част от 
проекта;

– да обясни какво е предвидено в правото и съдебната практика на ЕС относно 
праговите нива и как това е транспонирано в законодателството на Австрия; 

– да обясни какво е предвидено в правото и съдебната практика на ЕС относно 
компенсационни мерки и как това е транспонирано в законодателството на Австрия; 

– да предостави становище относно степента, до която ново строителство, което 
обслужва съществуващи инсталации, следва да бъде включено в изчислението 
(например ново езеро, което е изкопано за производството на изкуствен сняг върху 
съществуващи ски писти);

– да заяви своето становище относно това дали е желателен/необходим преглед на 
Директивата за ОВОС;

– да представи ясни определения за понятията, използвани в Директивата за ОВОС;

– да посочи дали възнамерява да предприеме стъпки във връзка със случая 
Damüls/Mellau и дали възнамерява да приключи разглеждането на съответното досие в 
EU-Pilot и CHAP.


