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Η αναφορά

Το 2007 ο κ. Lothar Petter υπέβαλε αναφορά (0672/2007), εξ ονόματος της επιτροπής δράσης 
κατά των σχεδιαζόμενων νέων εγκαταστάσεων χειμερινών αθλημάτων στο Mellau και στο 
Damüls, στην οποία εκφράζονται ανησυχίες για τη σχεδιαζόμενη –και εν μέρει 
υλοποιηθείσα– εγκατάσταση τεσσάρων νέων χιονοδρομικών αναβατήρων στο πλαίσιο της 
σύνδεσης των χιονοδρομικών ζωνών του Damüls και του Mellau στο Vorarlberg της 
Αυστρίας. 

Σύμφωνα με τους αναφέροντες, τα υπολογισθέντα δεδομένα για τις εκτάσεις που 
επηρεάζονται από το νέο αναπτυξιακό έργο ήταν ελλιπή με σκοπό να αποφευχθεί η 
διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) βάσει της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. 
Υποστήριξαν ότι το έργο θα έχει καταστροφικές συνέπειες στους οικοτόπους άγριων πτηνών 
και θηλαστικών και ότι θα καταστραφούν σημαντικοί βιότοποι στην περιοχή.

Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2008, ο αναφέρων παρουσίασε την 
αναφορά, η οποία συζητήθηκε με βάση την αρχική απάντηση της Επιτροπής1. Την 1η 
Σεπτεμβρίου 2009 η επιτροπή αποφάσισε να οργανώσει διερευνητική επίσκεψη. 

30 Σεπτεμβρίου (π.μ.) – Επιτόπια επίσκεψη στη χιονοδρομική ζώνη Damüls/Mellau

Το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου τα μέλη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών2

επισκέφθηκαν τη χιονοδρομική ζώνη. Ανέβηκαν στο βουνό με χιονοδρομικό αναβατήρα έως 
τον ενδιάμεσο σταθμό Rosstelle και από εκεί με άλλον αναβατήρα στο Wannengrat στην 
κορυφή του βουνού. 

Κατά την ανάβασή τους, τα μέλη της αντιπροσωπείας είχαν εξαιρετική εικόνα της περιοχής 
του αναβατήρα και της χιονοδρομικής πίστας από την πλευρά του Mellau, 
συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας που κατασκευάστηκε για να συνδέσει δύο 
χιονοδρομικές πίστες. Στην κορυφή του Wannengrat, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον 
σταθμό του αναβατήρα που εξυπηρετεί την πλευρά του Damüls. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι οικοδεσπότες εξήγησαν και έδειξαν στην αντιπροσωπεία 
την τοποθεσία και ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του έργου. Τα μέλη είχαν τη δυνατότητα 
να συνομιλήσουν με την πλειονότητα των συμμετεχόντων, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις 
και τις γνώμες τους σχετικά με το έργο. Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων όλες οι πλευρές 
τόνισαν ότι χάρηκαν ιδιαίτερα που η αντιπροσωπεία ήρθε να τους συναντήσει και να τους 
ακούσει.

30 Σεπτεμβρίου (μ.μ.) – Ακροάσεις

Το κύριο ζήτημα που τέθηκε τόσο κατά την ακρόαση με τους αναφέροντες όσο και κατά την 
ακρόαση με τους φορείς προώθησης του έργου και τις αρχές ήταν το ερώτημα αν θα έπρεπε ή 
όχι να είχε διενεργηθεί ΕΠΕ, ποια στοιχεία συμπεριλήφθηκαν ή θα έπρεπε να είχαν 
συμπεριληφθεί στον υπολογισμό και ποια μέτρα ελήφθησαν ή θα έπρεπε να ληφθούν για την 

                                               
1 Ανακοίνωση προς τα μέλη (CM\791830EL - PE411.964/REV.II)
2 Μέλη της αντιπροσωπείας: ο κ. Rainer Wieland και η κ. Eva Lichtenberger (ex officio).
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προστασία της φύσης και της άγριας ζωής στην περιοχή.

Ο κ. Wieland, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, ξεκίνησε αμφότερες τις ακροάσεις εξηγώντας 
τον στόχο της επίσκεψης ο οποίος, όπως τόνισε, δεν ήταν να κριθεί ή να αναθεωρηθεί ή να 
ανατραπεί οποιαδήποτε απόφαση ελήφθη αναφορικά με το έργο, δεδομένου ότι αυτές οι 
αποφάσεις ελήφθησαν στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού δικαίου και 
επομένως δεν ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της αντιπροσωπείας. 

Κατέστησε σαφές ότι στόχος της αντιπροσωπείας ήταν να ακούσει όλους τους συμμετέχοντες 
και να προσπαθήσει να διαπιστώσει τα συναφή πραγματικά δεδομένα και, υπό το πρίσμα 
αυτών των δεδομένων, να αξιολογήσει αν τόσο οι τοπικές αποφάσεις όσο και η εφαρμοστέα 
αυστριακή νομοθεσία συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ, ειδικότερα με την οδηγία ΕΠΕ1. 

Ακρόαση των αναφερόντων

Όπως σημειώνεται ανωτέρω, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον υπολογισμό της έκτασης που 
επηρεάζεται από το έργο. Οι αναφέροντες παρέθεσαν ορισμένες επεμβάσεις οι οποίες δεν 
είχαν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό, ή είχαν συμπεριληφθεί μόνον εν μέρει, όπως η 
κατασκευή μιας λίμνης για την αποθήκευση νερού για την παραγωγή τεχνητού χιονιού, 
αγωγοί για τη μεταφορά του νερού, αγωγοί καλωδίων και διορθωτικά έργα στις υφιστάμενες 
χιονοδρομικές πίστες. 

Ισχυρίστηκαν ότι το έργο υποδιαιρέθηκε εσκεμμένα σε μικρότερα έργα, ότι ορισμένα 
στοιχεία του έργου μετατέθηκαν χρονικά και ότι περικόπηκε το μέγεθος τμημάτων των έργων 
προκειμένου να μην ξεπεραστεί το τότε ισχύον κατώτατο όριο του αυστριακού δικαίου, το 
οποίο ήταν 20 εκτάρια, αλλά έκτοτε μειώθηκε σε 10 εκτάρια. Επεσήμαναν επίσης ότι τα 
επόμενα έτη θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω κατασκευαστικές εργασίες, όπως η κατασκευή 
μιας εγκατάστασης για την παραγωγή τεχνητού χιονιού, η επέκταση ενός υφιστάμενου 
χιονοδρομικού αναβατήρα και πιθανές επεκτάσεις των εγκαταστάσεων κυκλοφορίας και
στάθμευσης. 

Σύμφωνα με τους αναφέροντες, αυτές οι πρόσθετες εργασίες θα μπορούσαν και θα έπρεπε να 
είχαν προβλεφθεί και επομένως θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί στον μακροπρόθεσμο 
υπολογισμό ολόκληρου του σχεδίου. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο υπολογισμός θα έπρεπε να 
είχε συμπεριλάβει ολόκληρη την έκταση που επηρεάζεται από το έργο και όχι μόνο α) τα 
τμήματα επί των οποίων θα εκτελεστούν αυτές καθαυτές οι εργασίες και β) τα τμήματα που 
επηρεάζονται από την τροποποίηση του τοπίου. 

Κατά την άποψή τους, η διαίρεση του έργου σε τμήματα οδήγησε σε μια κατάσταση στην 
οποία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αρχικές εργασίες, θα απαιτηθούν πρόσθετα έργα. 
Θεώρησαν ότι δημιουργήθηκαν έτσι τετελεσμένα γεγονότα και πρακτικοί περιορισμοί, 

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Πρώτη σκέψη: «[...] ότι επιβεβαιώνουν την ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη όσο το δυνατό πιο έγκαιρα οι επιπτώσεις στο περιβάλλον όλων των τεχνικών διαδικασιών 
σχεδιασμού και λήψη αποφάσεων· ότι, για το σκοπό αυτό, προβλέπουν την εφαρμογή διαδικασιών για την 
εκτίμηση παρόμοιων επιπτώσεων».
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πράγμα που θα καταστήσει δυσκολότερη την άρνηση χορήγησης περαιτέρω αδειών. Αυτή η 
στρατηγική μπορεί να βοήθησε ώστε να αποφευχθεί μια ΕΠΕ, αλλά οι συνολικές επιπτώσεις 
του έργου στο περιβάλλον παρέμειναν οι ίδιες. 

Μια άλλη πτυχή ήταν η κατάσταση και η σταθερότητα του εδάφους όπου κατασκευάστηκαν 
οι χιονοδρομικοί αναβατήρες και οι χιονοδρομικές πίστες. Σύμφωνα με τους αναφέροντες, το 
εν λόγω έδαφος δεν ήταν σταθερό, δεδομένου ότι επρόκειτο για τυρφώδη έκταση, και 
ισχυρίστηκαν ότι αφαιρέθηκαν τμήματα αυτής της έκτασης. 

Οι ομιλητές εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα για τα οποία 
δεσμεύθηκε 1,1 εκατομμύριο ευρώ σε ένα ειδικό ταμείο. Τα χρήματα αυτά προορίζονταν, 
μεταξύ άλλων, για τη δημιουργία ζωνών προστασίας για την άγρια ζωή. Ωστόσο, ανέφεραν 
ότι οι περιοχές στα σχέδια αντισταθμιστικών μέτρων μειώνονται συνεχώς και έως τώρα δεν 
έχουν εγκριθεί αντισταθμιστικά σχέδια ή έργα. Εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν το ταμείο θα 
χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για τη θιγόμενη περιοχή. 

Οι αναφέροντες υπογράμμισαν ότι το Vorarlberg ήταν η περιοχή με τη μεγαλύτερη 
πυκνότητα χιονοδρομικών ζωνών στην Αυστρία και επέκριναν τη συνεχή προσπάθεια για 
δημιουργία νέων χιονοδρομικών ζωνών. Επιπλέον, επέστησαν την προσοχή στο γεγονός ότι 
καθίσταται ολοένα και πιο δημοφιλές μεταξύ των τουριστών το επονομαζόμενο «free riding» 
ή εναλλακτικό σκι, που σημαίνει σκι ή σνόουμπορντ έξω από τις καθορισμένες 
χιονοδρομικές πίστες. Το σκι αυτού του είδους αποτέλεσε επιπλέον απειλή σε έως τώρα 
αδιατάρακτες φυσικές περιοχές και περιοχές άγριας ζωής στις Άλπεις. 

Οι αναφέροντες επεσήμαναν ότι, από οικολογική άποψη για την άγρια ζωή, η φυσική αξία 
των περιοχών γύρω από τους χιονοδρομικούς αναβατήρες και τις πίστες ήταν πρακτικά 
μηδενική ως αποτέλεσμα των χιονοδρομικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της ημέρας 
και του θορύβου και του φωτός το βράδυ ή/και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπογράμμισαν 
ότι η δημιουργία ζωνών ανάπαυσης ειδικότερα είχε χρησιμοποιηθεί από τους φορείς 
προώθησης του έργου προκειμένου να πείσουν τις αρμόδιες αρχές να χορηγήσουν τις 
απαραίτητες άδειες. Ωστόσο, το πρόβλημα ήταν ότι τα εν λόγω μέτρα δεν είχαν ποτέ 
καθοριστεί ρητώς πριν από τη χορήγηση των αδειών.

Οι αναφέροντες εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι, εφόσον δεν κρίθηκε αναγκαία η 
διενέργεια ΕΠΕ, οι οργανώσεις τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη δεν είχαν τη δυνατότητα 
να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση σχετικά με τον σχεδιασμό του έργου. Χαρακτήρισαν 
τον σχεδιασμό του έργου Damüls/Mellau αρνητικό παράδειγμα για την Αυστρία συνολικά. 

Ακρόαση των φορέων προώθησης του έργου και των αρχών

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων προώθησης του έργου και των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, επισημάνθηκε ότι, παρά το γεγονός ότι δεν διενεργήθηκε επίσημη 
ΕΠΕ, τα διάφορα τμήματα του έργου είχαν υποβληθεί στο σύνολό τους σε εκτιμήσεις 
επιπτώσεων πριν από τη χορήγηση των αδειών. Εκπρόσωποι του κρατιδίου Vorarlberg 
διέψευσαν τους ισχυρισμούς ότι το έργο είχε υποδιαιρεθεί σε τμήματα, προκειμένου να μην 
ξεπεραστεί το κατώτατο όριο των 20 εκταρίων. Η κατασκευή των τεσσάρων αναβατήρων 
ανέκαθεν θεωρείτο ενιαίο σχέδιο. Ανέφεραν επίσης ότι τα σχέδια είχαν προσαρμοστεί 
αρκετές φορές και ότι είχαν γίνει νέοι υπολογισμοί, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
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αλλαγές, αλλά ποτέ δεν άγγιξαν το όριο. 

Τονίστηκε ότι τα κριτήρια για τις μελέτες επιπτώσεων που εκπονήθηκαν από τις υπηρεσίες 
του Vorarlberg σε πολλές περιπτώσεις ήταν αυστηρότερα από εκείνα τα οποία όριζε η 
αυστριακή νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας ΕΠΕ. Επομένως, θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί ότι εκπονήθηκε μια ΕΠΕ εκ των πραγμάτων.  

Όσον αφορά τη σήραγγα που συνδέει τις δύο χιονοδρομικές πίστες, επιβεβαιώθηκε ότι η 
κατασκευή της διέσωσε στην πραγματικότητα την υφιστάμενη τυρφώδη έκταση και 
κατέστησε περιττές άλλες επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας. Διαψεύστηκαν οι ισχυρισμοί των 
αναφερόντων ότι η θιγόμενη περιοχή περιλάμβανε ασταθείς εκτάσεις και θεωρήθηκε μη 
επιστημονική η έκθεση του γεωλόγου τους. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι εκπονήθηκε 
προσχέδιο αντισταθμιστικών μέτρων και ότι οι πόροι που δεσμεύθηκαν θα χρησιμοποιηθούν 
για τη θιγόμενη περιοχή. 

Οι δήμαρχοι του Damüls και του Mellau τόνισαν την οικονομική σημασία της σύνδεσης των 
χιονοδρομικών ζωνών. Ο στόχος του έργου ήταν να βελτιωθεί η ποιότητα του τουρισμού 
στην περιοχή, και είχε μεγάλη σημασία για τις τοπικές κοινότητες, καθώς δημιούργησε θέσεις 
εργασίας και ευκαιρίες για τους νέους της περιοχής οι οποίοι, διαφορετικά, θα αναγκάζονταν 
να εγκαταλείψουν τα χωριά.

Οι φορείς εκμετάλλευσης των αναβατήρων εξήγησαν ότι η σύνδεση των δύο χιονοδρομικών 
ζωνών είχε καταστεί αναγκαία, διότι οι τουρίστες απαιτούσαν μεγαλύτερες χιονοδρομικές 
ζώνες. Επιπλέον, οι παλαιές υποδομές ήταν ανεπαρκείς και έπρεπε να ανανεωθούν. 
Επεσήμαναν το ύψος των επενδύσεων, τα ενοίκια που καταβάλλονται στους ιδιοκτήτες της 
περιοχής και το γεγονός ότι η λειτουργία των αναβατήρων και η προετοιμασία όσον αφορά 
τις χιονοδρομικές πίστες δημιούργησε χειμερινές θέσεις εργασίας, για παράδειγμα για τους 
νεαρούς αγρότες της περιοχής.

Στο τέλος αμφότερων των ακροάσεων ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Επιτροπής 
Αναφορών ζήτησε από τους συμμετέχοντες να παράσχουν έναν κατάλογο που να 
περιλαμβάνει: 1) τα στοιχεία στον υπολογισμό τα οποία συμμορφώνονται με τη νομοθεσία 
τόσο της ΕΕ όσο και της Αυστρίας, 2) στοιχεία τα οποία, κατά την άποψή τους, θα έπρεπε να 
είχαν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό, και 3) τυχόν στοιχεία για τα οποία εκκρεμούσαν ή/και 
προβλέπονταν χωριστές άδειες. Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου, καμία 
πλευρά δεν είχε υποβάλει τον εν λόγω κατάλογο.

Το βράδυ η αντιπροσωπεία συναντήθηκε και αντάλλαξε απόψεις με την κ. Gabriele Strele, 
περιφερειακή διαμεσολαβήτρια (Landesvolksanwalt) και μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Διαμεσολαβητών, του οποίου είναι μέλος και η Επιτροπή Αναφορών.

1 Οκτωβρίου (π.μ.) – Συνάντηση με τον Τύπο

Το πρωί της 1ης Οκτωβρίου, τα μέλη της αντιπροσωπείας συναντήθηκαν με τον τοπικό και 
περιφερειακό Τύπο, προκειμένου να εξηγήσουν τον σκοπό και το πλαίσιο της επίσκεψης. 
Απάντησαν σε ερωτήσεις και παραχώρησαν ατομικές συνεντεύξεις χωρίς να προβούν σε 
δηλώσεις που να προδικάζουν τα συμπεράσματά τους.
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Συστάσεις

Με βάση τα ευρήματα της αντιπροσωπείας κατά τη διάρκεια της διερευνητικής αποστολής, 
θα μπορούσε να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας ΕΠΕ στο αυστριακό 
δίκαιο, ειδικότερα του παραρτήματος II, σημείο 12, στοιχείο α)·

- να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος II, σημείο 
12, στοιχείο α)·

- να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι το έργο είχε διαιρεθεί σε 
τμήματα προκειμένου να αποφευχθεί η διενέργεια ΕΠΕ·

- να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με το κατά πόσον επιτρέπεται η κατάτμηση ή η 
διαίρεση έργων σε μικρότερα μέρη όσον αφορά τον χρόνο, την τοποθεσία και τη νομική 
μορφή·

- να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με την πρακτική συμπερίληψης στους υπολογισμούς 
της ΕΠΕ μόνο των εκτάσεων στις οποίες θα εκτελεστούν αυτές καθαυτές οι εργασίες, 
αποκλείοντας παράλληλα τις εκτάσεις όπου δεν πραγματοποιούνται εργασίες, αλλά παρ’ όλα 
αυτά αποτελούν τμήμα του έργου·

- να εξηγήσει τι ορίζει το δίκαιο και η νομολογία της ΕΕ σχετικά με το ύψος των κατώτατων 
ορίων και πώς αυτό έχει μεταφερθεί στο αυστριακό δίκαιο·

- να εξηγήσει τι ορίζει το δίκαιο και η νομολογία της ΕΕ σχετικά με τα αντισταθμιστικά 
μέτρα και πώς αυτό έχει μεταφερθεί στο αυστριακό δίκαιο·

- να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με το κατά πόσον θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον 
υπολογισμό νέες κατασκευές που εξυπηρετούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις (π.χ. μια νέα 
λίμνη η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την παραγωγή τεχνητού χιονιού στις υπάρχουσες 
χιονοδρομικές πίστες)·

- να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με το κατά πόσον είναι επιθυμητή ή απαραίτητη η 
αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ·

- να παράσχει σαφείς ορισμούς των εννοιών που χρησιμοποιούνται στην οδηγία ΕΠΕ·

- να αναφέρει αν προτίθεται να λάβει μέτρα όσον αφορά την υπόθεση Damüls/Mellau και αν 
προτίθεται να περατώσει την εξέταση του σχετικού φακέλου στο EU-Pilot και στη βάση 
δεδομένων CHAP.


