
DT\838317LV.doc PE452.657v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

8.11.2010

DARBA DOKUMENTS
par faktu vākšanas apmeklējumu Damüls/Mellau, Forarlbergā, Austrijā 
(2010. gada 29. septembris – 1. oktobris) 

Lūgumrakstu komiteja

Referents: Rainer Wieland



PE452.657v01-00 2/6 DT\838317LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Lūgumraksts

2007. gadā Rīcības komitejas pret plānoto jauno ziemas sporta būvju izveidi Mellau un 
Damüls vārdā Lothar Petter iesniedza lūgumrakstu Nr. 0672/2007, kurā viņš pauda bažas par 
plānoto un jau daļēji realizēto četru jaunu slēpošanas pacēlāju uzstādīšanu saistībā ar Damüls
un Mellau slēpošanas zonu savienošanu Forarlbergā, Austrijā. 

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju aprēķinātie dati attiecībā uz jaunā 
attīstības projekta skartajām zonām bija nepilnīgi, lai izvairītos no ietekmes uz vidi 
novērtējuma (IVN) veikšanas saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK. Viņi apgalvoja, ka projekts 
postoši ietekmēs savvaļas putnu un zīdītāju dzīvotnes un ka šajā zonā ies bojā nozīmīgi 
biotopi.

Komitejas 2008. gada 6. oktobra sanāksmē lūgumraksta iesniedzējs iepazīstināja ar 
lūgumrakstu, un tas tika apspriests, pamatojoties uz Komisijas sākotnējo atbildi1. Komiteja 
2009. gada 1. septembrī nolēma organizēt faktu vākšanas apmeklējumu. 

30. septembris (priekšpusdiena) — Damüls/Mellau slēpošanas zonas apmeklējums 

30. septembra rītā Lūgumrakstu komitejas delegācija2 apmeklēja slēpošanas zonu. Viņus 
kalnā uzveda ar slēpošanas pacēlāju līdz pusceļā esošajai stacijai Rosstelle, un no turienes ar 
vēl vienu pacēlāju viņi tika nogādāti uz Wannengrat kalna virsotnē. 

Augšupceļā delegācijai pavērās izcils skats uz slēpošanas pacēlāju un slēpošanas trašu zonu 
Mellau pusē, ieskaitot tuneli, kas tika būvēts, lai savienotu divas slēpošanas trases. 
Wannengrat virsotnē delegācijai parādīja pacēlāja staciju, kas darbojas zonas Damüls pusē.  

Apmeklējuma laikā saimnieki delegācijai paskaidroja un parādīja vietu un dažas no projekta 
detaļām. Deputāti varēja aprunāties ar lielāko daļu iesaistīto pušu, kas pauda savus uzskatus 
un viedokļus par projektu. Šajās sarunās abas puses uzsvēra, ka tās ir iepriecinātas, ka 
delegācija ir ieradusies viņus satikt un uzklausīt.

30. septembris (pēcpusdiena) — uzklausīšanas 

Galvenie jautājumi, kas tika skarti gan lūgumraksta iesniedzēju uzklausīšanā, gan projekta 
attīstītāju un varas iestāžu uzklausīšanā, bija par to, vai IVN bija jāveic, vai nē, kuri elementi 
tika iekļauti aprēķinā un kurus vajadzēja iekļaut, kā arī kādi pasākumi tika veikti vai kādus 
pasākumus vajadzētu veikt, lai šajā zonā aizsargātu dabu un savvaļas dzīvniekus.

Rainer Wieland, delegācijas vadītājs, abas uzklausīšanas uzsāka, izskaidrojot apmeklējuma 
mērķi, uzsverot, ka mērķis nav pasludināt spriedumu vai pārskatīt vai anulēt kādu lēmumu, 
kas pieņemts attiecībā uz projektu, jo tie tika pieņemti saskaņā ar valsts un reģionālajiem 
plānošanas tiesību aktiem, un tādēļ tie ir ārpus delegācijas kompetences. 

Viņš paskaidroja, ka delegācijas mērķis bija uzklausīt visas puses un mēģināt noskaidrot 

                                               
1 Paziņojums komitejas locekļiem (CM\791830EN — PE411.964/REV.II)
2 Delegācijas locekļi: Rainer Wieland un Eva Lichtenberger (ex officio).
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būtiskos faktus, kā arī, ņemot vērā šos faktus, novērtēt, vai vietējie lēmumi un piemērojamie 
Austrijas tiesību akti atbilst ES tiesību aktiem, jo īpaši IVN direktīvai1. 

Lūgumraksta iesniedzēju uzklausīšana

Kā jau minēts iepriekš, diskusija bija vērsta uz projekta ietekmētās virsmas platības 
aprēķināšanu. Lūgumraksta iesniedzēji uzskaitīja virkni pasākumu, kas aprēķinā netika 
iekļauti vai tika iekļauti tikai daļēji, piemēram, dīķa izveide, kurā atrodas ūdens mākslīgā 
sniega radīšanai, caurules ūdens transportēšanai, kabeļcaurules un koriģējošie būvdarbi 
esošajās slēpošanas trasēs. 

Viņi apgalvoja, ka projekts ar nolūku tika sadalīts mazākos projektos, ka daži projekta 
elementi ir atlikti un ka projekta daļu izmēri ir samazināti, lai projekta apjoms būtu zem 
piemērojamā sliekšņa līmeņa Austrijas tiesību aktos, kas bija 20 hektāri, bet kas nu jau ir 
pazemināts līdz 10 ha. Viņi arī uzsvēra, ka nākamajos gados tiks veikti papildu būvdarbi, 
piemēram, mākslīgā sniega iekārtas būvniecība, esošā slēpošanas pacēlāja paplašināšana un, 
iespējams, satiksmes un autostāvvietu aprīkojuma paplašināšana.  

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju viedokli šos papildu būvdarbus varēja un vajadzēja 
paredzēt, un tādēļ tos vajadzēja iekļaut ilgtermiņa aprēķinā attiecībā uz visu projektu. Viņi arī 
apgalvoja, ka aprēķinā vajadzēja iekļaut visu projekta skarto platību un ne tikai a) daļas, kurās 
šobrīd jāveic būvdarbi, un b) daļas, kas tiek skartas, mainot ainavu. 

Pēc viņu domām, projekta sadalīšanas rezultātā ir izveidojusies situācija, kurā, lai pabeigtu 
sākotnēji uzsāktos darbus, būs nepieciešami papildu projekti. Viņi uzskatīja, ka tādējādi tika 
radīti faits accomplis un faktu radīti ierobežojumi, kas padarīs sarežģītāku turpmāko atļauju 
atteikumu. Šāda stratēģija varēja palīdzēt izvairīties no IVN veikšanas, tomēr projekta kopējā 
ietekme uz vidi ir palikusi tāda pati.  

Vēl viens aspekts bija tā zemes gabala stāvoklis un stabilitāte, kurā tika izbūvēti slēpošanas 
pacēlāji un slēpošanas trases. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju zemes 
gabals nav stabils, jo tas ir tīrelis, kā arī viņi apgalvoja, ka šī tīreļa daļas tika aizvāktas.      

Runātāji pauda bažas par kompensēšanas pasākumiem, kam īpašā fondā ir atlicināts 
EUR 1,1 milj. Šī nauda cita starpā bija kā mērķfinansējums savvaļas dzīvnieku apdzīvoto 
zonu aizsardzības radīšanai. Tomēr viņi apgalvoja, ka zonas, kas ietvertas plānos 
kompensēšanas pasākumiem, aizvien vairāk samazinājās un ka līdz šim nav apstiprināts 
neviens kompensēšanas plāns vai projekts. Viņi pauda bažas par to, vai finansējums tiks 
izmantots pilnībā un konkrēti skartajai zonai. 

Lūgumraksta iesniedzēji uzsvēra, ka Forarlberga ir reģions, kurā ir vislielākā slēpošanas zonu 
koncentrācija Austrijā, un viņi kritizēja nemitīgos centienus izveidot jaunas slēpošanas zonas. 

                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu. Pirmais apsvērums: „(..) tā kā tie apstiprina vajadzību ņemt vērā ekoloģisko ietekmi iespējami 
drīz visos tehniskās plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos; tā kā šajā sakarā tie paredz procedūru 
īstenošanu, lai izvērtētu šo ietekmi”. 
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Viņi arī vērsa uzmanību uz tūristu vidū pieaugošo tā sauktās bezmaksas jeb atšķirīgās 
slēpošanas popularitāti, kas nozīmē, ka tie slēpo vai brauc ar sniega dēļiem ārpus nozīmētajām 
slēpošanas trasēm. Šāda veida slēpošana rada papildu draudus līdz šim neskartajām Alpu 
dabas un savvaļas dzīvnieku apdzīvotajām zonām. 

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvoja, ka no ekoloģiskā viedokļa attiecībā uz savvaļas 
dzīvniekiem zonas ap slēpošanas pacēlājiem un slēpošanas trasēm dabas vērtība ir tuvu nullei 
slēpošanas dienā dēļ un trokšņa un gaismas vakarā un/vai naktī dēļ. Viņi uzsvēra, ka projekta 
attīstītāji jo īpaši pielietoja atpūtas zonu izveidi, lai attiecīgās varas iestādes pārliecinātu 
piešķirt nepieciešamās atļaujas. Tomēr problēma ir tā, ka šādi pasākumi nekad skaidri nav 
bijuši noteikti pirms atļauju piešķiršanas.

Lūgumraksta iesniedzēji pauda nožēlu par faktu, ka, ņemot vērā, ka netika uzskatīts par 
nepieciešamu veikt IVN, to organizācijas un citas ieinteresētās puses nevarēja aktīvi 
piedalīties diskusijā par projekta plānošanu. Damüls/Mellau projekta plānošanu viņi nosauca 
par visas Austrijas negatīvu piemēru. 

Projekta attīstītāju un varas iestāžu uzklausīšana

Projekta attīstītāju un vietēju un reģionālo varas iestāžu uzklausīšanas laikā tika atzīmēts, ka, 
neskatoties uz faktu, ka oficiāli IVN netika veikts, pirms atļauju piešķiršanas tika veikts 
dažādo projekta daļu ietekmes novērtējums. Forarlbergas federālās zemes pārstāvji noraidīja 
apgalvojumus, ka projekts ir sadalīts mazākos projektos, lai nepārsniegtu 20 ha sliekšņa 
līmeni. Četru pacēlāju būvēšana vienmēr ir tikusi uzskatīta par vienu projektu. Viņi arī 
apgalvoja, ka plāni ir pieņemti vairākas reizes un ka ir veikti pārrēķini, ņemot vērā pārmaiņas, 
taču slieksnis tā arī netika sasniegts. 

Tika uzsvērts, ka Forarlbergas dienestu noteiktie ietekmes novērtējuma kritēriji daudzos 
gadījumos bija stingrāki nekā kritēriji, kas noteikti Austrijas tiesību aktos, ar ko transponē 
IVN direktīvu. Tādējādi varētu teikt, ka de facto IVN ir veikts.  

Attiecībā uz tuneli, kas savieno divas slēpošanas trases, tika apgalvots, ka tā būvniecība 
patiesībā paglāba esošo tīreli un ka tās rezultātā nebija nepieciešamas citas liela mēroga 
darbības. Lūgumraksta iesniedzēju izteiktie apgalvojumi, ka skartajā zonā ir nestabilas 
virsmas, tika noraidīti, un viņu ģeologu ziņojums tika uzskatīts par nezinātnisku. Turklāt tika 
apgalvots, ka ir sagatavots plāna projekts kompensēšanas pasākumiem un ka atlicinātais 
finansējums tiks izmantots skartajai zonai. 

Damüls un Mellau mēri uzsvēra slēpošanas zonu savienošanas ekonomisko nozīmi. 
Projekta mērķis bija uzlabot tūrisma kvalitāti reģionā, un tas bija ļoti nozīmīgs vietējām 
kopienām, jo radīja darba vietas un iespējas vietējiem jauniešiem, kas citādi būtu spiesti atstāt 
ciemus.

Slēpošanas pacēlāju operatori paskaidroja, ka abu slēpošanas zonu savienošana kļuva 
nepieciešama, jo tūristi pieprasīja lielākas slēpošanas zonas. Turklāt vecā infrastruktūra bija 
nepietiekama, un to bija nepieciešams atjaunot. Viņi norādīja uz investīciju apjomu, uz zemes 
gabala īpašniekiem samaksāto nomas maksu, kā arī uz faktu, ka pacēlāja darbība un 
slēpošanas trašu sagatavošana darba vietas ziemā radīja, piemēram, vietējiem jaunajiem 
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lauksaimniekiem.

Abu uzklausīšanu beigās Lūgumrakstu komitejas delegācijas vadītājs lūdza dalībniekiem 
sagatavot sarakstu, tajā ietverot: 1) aprēķina elementus, kas atbilst gan ES, gan Austrijas 
tiesību aktiem, 2) elementus, ko, pēc viņu domām, vajadzēja iekļaut aprēķinā, un 3) jebkādus 
elementus, kam vēl nebija piešķirtas un/vai tika paredzētas atsevišķas atļaujas. Šī dokumenta 
rakstīšanas laikā neviena no pusēm nav iesniegusi šo sarakstu.

Vakarā delegācija tikās un apspriedās ar Gabriele Strele, Landesvolksanwalt (reģiona 
ombudu) un Eiropas Ombudu tīkla locekli, kura loceklis ir arī Lūgumrakstu komiteja.

1. oktobris (priekšpusdiena) — tikšanās ar presi

Delegācijas locekļi 1. oktobra rītā tikās ar vietējo un reģionālo presi, lai izskaidrotu 
apmeklējuma mērķi un nodomus. Viņi atbildēja uz jautājumiem, kā arī sniedza individuālas 
intervijas, nesniedzot aizspriedumainus apgalvojumus.

Ieteikumi

Pamatojoties uz delegācijas iegūtajiem datiem faktu vākšanas komandējuma laikā, Eiropas 
Komisijai jāprasa:

- sniegt savu viedokli par IVN direktīvas transponēšanu Austrijas tiesību aktos, jo īpaši tās 
II pielikuma 12. punkta a) apakšpunkta transponēšanu;

- sniegt savu viedokli par II pielikuma 12. punkta a) apakšpunkta darbības jomu;

- izklāstīt savu viedokli par apgalvojumiem, ka projekts ir sadalīts pa daļām, lai izvairītos no 
IVN veikšanas;

- paust savu viedokli par to, kādā mērā projektu sadalīšana vai iedalīšana mazākos projektos 
laika, vietas un tiesību aktu ziņā ir pieņemama;

- sniegt savu viedokli par praksi IVN aprēķinos iekļaut tikai virsmas platības, uz kurām tiks 
veikti šībrīža būvdarbi, neietverot virsmas platības, uz kurām būvdarbi netiek veikti, bet kas 
tik un tā ir daļa no projekta;

- paskaidrot, kas ES tiesību aktos un judikatūrā ir teikts par sliekšņa līmeņiem un kā tie ir 
transponēti Austrijas tiesību aktos; 

- paskaidrot, kas ES tiesību aktos un judikatūrā ir teikts par kompensēšanas pasākumiem un 
kā tie ir transponēti Austrijas tiesību aktos; 

- dot savu viedokli par apjomu, kādā jaunas būves, kas kalpo esošajām iekārtām, jāiekļauj 
aprēķinā (piemēram, jauns dīķis, kas tika izraksts, lai radītu mākslīgo sniegu esošajām 
slēpošanas trasēm);

- izteikt savu viedokli par to, vai būtu vēlams/nepieciešams pārskatīt IVN direktīvu;
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- sniegt skaidras definīcijas attiecībā uz jēdzieniem, kas izmantoti IVN direktīvā;

- norādīt, vai tā plāno veikt pasākumus attiecībā uz Damüls/Mellau lietu un vai tā plāno slēgt 
attiecīgo ES izmēģinājuma projektu un CHAP lietu.


