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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

8.11.2010

DOCUMENT DE LUCRU
referitor la vizita de informare la Damüls/Mellau, Vorarlberg, Austria 
(29 septembrie - 1 octombrie 2010) 

Comisia pentru petiții

Raportor: Rainer Wieland



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

RO

Petiția

În 2007, dl Lothar Petter a adresat o petiție (nr. 0672/2007), în numele Comitetului de acțiune 
împotriva proiectului de zonă schiabilă și a noilor dezvoltări din Mellau și Damüls), în care 
sunt exprimate preocupări referitoare la planurile – parțial realizate – de instalare a patru noi 
telescaune în vederea conectării zonelor schiabile din Damüls și Mellau din Vorarlberg, 
Austria. 

Conform petiționarilor, datele calculate pentru zonele afectate de noul proiect de dezvoltare 
erau incomplete, astfel încât să se evite realizarea unei evaluări a impactului asupra mediului 
în conformitate cu Directiva 85/337/CEE. Aceștia au afirmat că proiectul va avea efecte 
dezastruoase asupra habitatelor de păsări și mamifere sălbatice și că importante biotopuri din 
zonă vor fi distruse.

La reuniunea comisiei din 6 octombrie 2008, petiționarul și-a prezentat petiția, care a fost 
discutată pe baza răspunsului inițial al Comisiei1. La 1 septembrie 2009, Comisia pentru 
petiții a hotărât să organizeze o vizită de informare. 

30 septembrie (a.m.) - Vizită pe teren în zona schiabilă Damüls/Mellau 

În dimineața zilei de 30 septembrie, delegația PETI2 a vizitat zona schiabilă. Membrii 
delegației au urcat pe munte cu telescaunul până în stațiunea Rosstelle, aflată la jumătatea 
distanței, iar de acolo cu un alt telescaun până la Wannengrat, în vârful muntelui. 

Pe drum, delegației i s-a oferit o imagine excelentă a zonei în care se află telescaunul și pârtia 
de schi aflată pe partea dinspre Mellau, inclusiv tunelul care a fost construit pentru a realiza 
legătura între cele două pârtii de schi. În vârful muntelui, la Wannengrat, delegația a vizitat 
stația telescaunului care deservește partea din zona schiabilă dinspre Damüls. 

În timpul vizitei, gazdele au oferit explicații și i-au prezentat delegației zona, precum și 
caracteristici ale proiectului. Membrii delegației au putut vorbi cu majoritatea participanților, 
care și-au exprimat punctele de vedere și opiniile asupra proiectului. Pe parcursul acestor 
conversații, toate părțile au subliniat faptul că erau încântați de faptul că delegația a venit 
pentru a sta de vorbă cu ei.

30 septembrie (p.m.) - audieri 

Principalele chestiuni abordate, atât la audierea petiționarilor, cât și la cea ulterioară a 
promotorilor proiectului și a autorităților au fost legate de necesitatea realizării unei EIM, ce 
elemente au fost sau ar fi trebuit incluse în calcul și ce măsuri au fost sau ar trebui luate pentru 
a proteja natura și flora și fauna sălbatică din zonă.

La începutul audierilor, dl Wieland, liderul delegației, a explicat obiectivul vizitei care, a 
subliniat acesta, nu era de a emite o judecată critică sau de a revizui sau respinge o eventuală 
decizie referitoare la proiect, întrucât acestea se supun legislației naționale și regionale în 

                                               
1 Comunicare către membri (CM\791830EN - PE411.964/REV.II)
2 Membrii delegației: dl Rainer Wieland și dna Eva Lichtenberger (ex officio).
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materie de planificare și, prin urmare, în afara domeniului de competență a delegației. 

El a precizat că obiectivul delegației este să îi asculte pe toți participanții și să încerce să 
stabilească faptele relevante pe baza cărora să stabilească dacă deciziile locale și legislația 
austriacă aplicabilă sunt în conformitate cu dreptul european, și în special cu Directiva EIM1. 

Audierea petiționarilor

Așa cum s-a menționat anterior, discuția s-a concentrat asupra calculării suprafeței afectate de 
proiect. Petiționarii au prezentat o listă a intervențiilor care nu fuseseră incluse sau fuseseră 
incluse parțial în calcul, precum construirea unui bazin pentru apa necesară producerii zăpezii 
artificiale, conductele pentru transportul apei, conductele pentru cabluri și lucrările de 
corectare efectuate pe pârtiile de schi existente. 

Aceștia susțineau că proiectul fusese în mod deliberat subîmpărțit în mai multe proiecte mai 
mici, că anumite elemente ale proiectului fuseseră amânate și că dimensiunile unor părți ale 
proiectului fuseseră reduse pentru a rămâne sub nivelul limită aplicabil la vremea respectivă 
care, în conformitate cu legislația austriacă, era de 20 de hectare, dar care, între timp, a scăzut 
la 10 ha. Ei au mai subliniat faptul că în anii următori vor începe noi lucrări, precum 
construirea unei instalații de zăpadă artificială, extinderea unui telescaun existent și, posibil, 
extinderea unor facilități pentru circulația rutieră și parcare. 

Conform petiționarilor, aceste lucrări suplimentare ar fi putut și ar fi trebuit să fie prevăzute 
și, prin urmare, ar fi trebuit incluse în calculul pe termen lung al întregului proiect. Potrivit 
afirmațiilor acestora, calculul ar fi trebuit să includă întreaga suprafață afectată de proiect, nu 
numai (a) părțile pe care se vor realiza în mod efectiv lucrările și (b) părțile care sunt afectate 
de o modificare a peisajului. 

În opinia lor, subîmpărțirea proiectului a dus la o situație în care, pentru finalizarea lucrărilor 
începute inițial, ar fi necesare o serie de proiecte suplimentare. Ei erau de părere că au fost 
puși în fața faptului împlinit și a unor constrângeri de fapt, drept pentru care acordarea unor 
autorizații ulterioare nu putea fi refuzată. Cu toate că această strategie este posibil să fi 
contribuit la evitarea unei EIM, efectul total al proiectului asupra mediului a rămas același. 

Un alt aspect îl reprezenta starea și stabilitatea terenului pe care s-au construit telescaunele și 
pârtiile de schi. Petiționarii afirmau că acest teren nu este stabil, pentru că este mlăștinos, și că 
părți din această mlaștină au fost eliminate. 

Cei care au luat cuvântul și-au exprimat unele preocupări legate de măsurile compensatorii 
pentru care s-au alocat 1,1 milioane de euro prin crearea unui fond special. Acești bani au fost 
alocați, printre altele, pentru crearea unor zone de protecție a faunei și florei sălbatice. Cu 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului. Primul considerent: „[...] întrucât aceste programe susțin necesitatea de a se lua în 
considerare efectele asupra mediului cât mai devreme posibil în toate procesele de planificare tehnică și luare de 
decizii; întrucât, în acest scop, aceste programe asigură punerea în aplicare a procedurilor necesare evaluării unor 
asemenea efecte”; 
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toate acestea, conform petiționarilor, zonele cuprinse în planurile de măsuri compensatorii s-
au diminuat în mod constant și, până acum, nu a fost aprobat niciun plan sau proiect de 
compensare. Aceștia și-au exprimat unele îndoieli cu privire la cheltuirea în întregime și în 
mod specific a fondului pentru zona afectată. 

Petiționarii au subliniat că Vorarlberg este regiunea cu cea mai mare densitate a zonelor 
pentru schi din Austria și au criticat efortul continuu de deschidere a noi zone pentru 
practicarea acestui sport. De asemenea, au atras atenția asupra popularității în creștere în 
rândul turiștilor a schiului de variantă, adică a practicării schiului sau snowboardingului în 
afara pârtiilor desemnate. Acest tip de schi punea în pericol zonele până atunci nederanjate ale 
naturii alpine și ale faunei și florei sălbatice. 

Petiționarii au afirmat că, dintr-o perspectivă ecologică, pentru fauna și flora sălbatică, 
valoarea zonelor din jurul telescaunelor și a pârtiilor de schi este practic zero, datorită 
activității din timpul zilei și a zgomotului și luminii din timpul serii și/sau al nopții. Aceștia au 
subliniat că, în special, crearea zonelor de odihnă fusese utilizată de promotorii proiectului 
pentru a convinge autoritățile relevante să acorde autorizațiile necesare. Cu toate acestea, 
problema era că aceste măsuri nu fuseseră niciodată stabilite în mod explicit înainte de 
acordarea autorizațiilor.

Petiționarii și-au exprimat regretul pentru faptul că, din cauză că s-a considerat că nu este 
necesară realizarea unei EIM, organizațiile lor și alte părți interesate nu au avut posibilitatea 
să participe în mod activ la negocierile referitoare la planificarea proiectului. Ei au afirmat că 
planificarea proiectului Damüls/Mellau este un exemplu negativ pentru Austria ca întreg. 

Audierea promotorilor proiectului și a autorităților

În timpul audierii promotorilor proiectului și a autorităților regionale, s-a constatat că, în ciuda 
faptului că nu fusese realizată nicio EIM oficială, diferitele părți ale proiectului fuseseră 
supuse unor evaluări ale impactului înainte de acordarea autorizațiilor. Reprezentanții landului 
Vorarlberg au respins afirmațiile conform cărora proiectul fusese subîmpărțit pentru a nu 
depăși nivelul pragului de 20 de hectare. Construirea celor 4 instalații de telescaun fusese 
întotdeauna considerată un singur proiect. Ei au mai afirmat că planurile au fost adaptate, iar 
calculele refăcute de mai multe ori, pentru a lua în considerare modificările, dar că nivelul 
limită nu a fost atins niciodată. 

S-a subliniat faptul că, în multe cazuri, criteriile aferente studiilor de impact realizate de 
serviciile din Vorarlberg au fost mai stricte decât cele prevăzute de legislația austriacă de 
transpunere a Directivei EIM. Astfel, se putea spune că fusese realizată o EIM de facto. 

În ceea ce privește construirea tunelului care leagă două pârtii de schi, s-a afirmat că aceasta 
nu a făcut decât să salveze mlaștina existentă, astfel încât alte intervenții la scară mare au 
devenit inutile. Afirmațiile petiționarilor, conform cărora zona afectată conține suprafețe 
instabile, au fost respinse, iar raportul geologic prezentat de aceștia a fost considerat 
neștiințific. Mai mult decât atât, s-a spus că au fost pregătite proiecte de planuri de măsuri 
compensatorii și că fondurile alocate vor fi utilizate pentru zona afectată. 

Primarii din Damüls și Mellau au subliniat importanța economică a conectării zonelor 
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schiabile. Scopul proiectului era îmbunătățirea calității turismului în regiune, acesta fiind 
extrem de important pentru comunitățile locale deoarece crea locuri de muncă și oportunități 
pentru tinerii localnici, care, altfel, ar fi fost constrânși să-și părăsească satele.

Operatorii instalațiilor de telescaun au explicat că legarea celor două zone schiabile a devenit 
necesară deoarece turiștii cereau zone schiabile mai mari. În plus, vechea infrastructură era 
insuficientă și trebuia reînnoită. Ei au evidențiat proporția investițiilor, chiriile plătite 
proprietarilor terenurilor și faptul că operarea telescaunului și pregătirea pârtiilor de schi creau 
locuri de muncă pe timpul iernii, de exemplu pentru tinerii agricultori din partea locului.

La sfârșitul ambelor audieri, șeful delegației PETI a solicitat petiționarilor să pună la 
dispoziția acesteia o listă cuprinzând: 1) elementele cuprinse în calcul care sunt conforme atât 
cu legislația UE, cât și cu cea a Austriei, 2) elemente care, în opinia lor, au fost incluse în 
calcul și 3) orice elemente pentru care urma sau era prevăzut să fie eliberate autorizații. Până 
în momentul redactării prezentului document, nici una dintre cele două părți nu prezentase 
listele.

Seara, delegația s-a întâlnit și a făcut schimb de opinii cu Gabriele Strele, ombudsmanul 
regional și membră a Rețelei europene a ombudsmanilor, din care face parte și Comisia pentru 
petiții.

1 octombrie (a.m.) - întâlnire cu presa

În dimineața zilei de 1 octombrie, membrii delegației s-au întâlnit cu presa locală și regională 
pentru a le explica scopul vizitei. Ei au răspuns la întrebări și au acordat interviuri individuale, 
fără a face declarații prejudiciabile.

Recomandări

Pe baza rezultatelor delegației obținute în urma misiunii de informare, Comisiei Europene i se 
sugerează:

- să-și exprime punctul de vedere cu privire la transpunerea Directivei EIM în legislația 
austriacă, în special a anexei II punctul 12 litera (a);

- să-și exprime punctul de vedere cu privire la domeniul de aplicare a anexei II punctul 12 
litera (a);

- să-și exprime punctul de vedere cu privire la afirmațiile conform cărora proiectul fusese 
subîmpărțit pentru a se evita realizarea unei EIM;

- să-și exprime punctul de vedere cu privire la măsura în care este permisă subîmpărțirea sau 
subdivizarea proiectelor în ceea ce privește durata, amplasamentul și legislația;

- să-și exprime punctul de vedere cu privire la practica includerii în calculele EIM numai a 
suprafețelor pe care se vor realiza realmente lucrări, excluzând suprafețele pe care nu se vor 
realiza lucrări, dar care fac, totuși, parte din proiect;
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- să explice ceea ce prevede legislația și jurisprudența UE cu privire la nivelurile limită și felul 
în care aceste prevederi au fost transpuse în legislația austriacă; 

- să explice ceea ce prevede legislația și jurisprudența UE cu privire la măsurile compensatorii 
și felul în care aceste prevederi au fost transpuse în legislația austriacă; 

- să-și exprime punctul de vedere cu privire la măsura în care noile construcții destinate 
instalațiilor existente ar trebui incluse în calcul (de exemplu, un bazin nou care a fost săpat 
pentru acoperirea cu zăpadă artificială a pârtiilor de schi existente);

- să spună dacă, din punctul său de vedere, este necesară sau ar fi de dorit o revizuire a 
Directivei EIM;

- să ofere definiții clare pentru conceptele utilizate în Directiva EIM;

- să precizeze dacă intenționează să ia măsuri în ceea ce privește cazul Damüls/Mellau și să 
închidă dosarul EU-Pilot și CHAP.


