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A petíció

2007-ben Lothar Petter petíciót (0672/2007) nyújtott be a Mellauban és Damülsben 
(Vorarlberg, Ausztria) tervezett új télisport-létesítmények elleni akcióbizottság nevében, 
amelyben aggodalmának adott hangot a tervezett – és részben már megépült – négy új 
sífelvonó miatt, amelyekkel a damülsi és a mellaui sípályákat kívánták összekötni. 

A petíció benyújtói szerint az új építési projekt által érintett területekre vonatkozóan 
megállapított adatok hiányosak voltak, mégpedig azért, hogy elkerüljék a 85/337/EGK 
irányelv által előírt környezeti hatásvizsgálatot (KHV). Azt állították, hogy a projekt 
katasztrofális hatást gyakorolna a vadon élő madarak és emlősök élőhelyeire, és a területen 
fellelhető fontos biotópok pusztulásához vezetne.

A bizottság 2008. október 6-i ülésén a petíció benyújtója ismertette a petíciót, majd azt a 
Bizottság első válasza alapján1 megvitatták. 2009. szeptember 1-jén a bizottság úgy 
határozott, hogy tényfeltáró látogatást szervez. 

Szeptember 30. (délelőtt) – Helyszíni látogatás a damülsi és a mellaui síterületen 

Szeptember 30-án délelőtt a Petíciós Bizottság küldöttsége2 ellátogatott a szóban forgó 
síterületre. Sífelvonóval felmentek a félúton található rosstellei állomáshoz, ott pedig egy 
másik felvonóra szálltak, amely a Wannengrathoz vitte őket a hegycsúcson. 

Felfelé menet a küldöttségnek nagyszerű kilátásban volt része, és megtekinthették a mellaui 
oldal sípályáit, így azt az alagutat is, amelyet a két sípálya összekapcsolása érdekében 
építettek. A Wannengrat csúcsán a küldöttségnek megmutatták a terület damülsi oldalát 
kiszolgáló felvonóállomást.  

A látogatás során a házigazdák ismertették és bemutatták a küldöttségnek a helyszínt és a 
projekt néhány jellemzőjét. A küldöttség tagjainak lehetősége nyílt beszélgetni a résztvevők 
többségével, akik kifejtették a projekttel kapcsolatos nézeteiket és véleményüket. Ezen 
beszélgetések során minden fél hangsúlyozta, hogy nagyon örül a küldöttség látogatásának, 
valamint annak, hogy elmondhatják véleményüket.

Szeptember 30. (délután) – Meghallgatások 

A petíció benyújtóival tartott meghallgatáson, valamint az azt követő, a projektgazdákkal és a 
hatóságokkal rendezett meghallgatáson az alábbi kérdések kerültek előtérbe: környezeti 
hatásvizsgálatot kellett volna-e végezni; milyen elemeket vettek figyelembe a számításban, 
illetve melyeket kellett volna figyelembe venni; és milyen intézkedéseket tettek a terület 
természeti értékeinek és élővilágának megóvása érdekében, illetve milyen intézkedéseket 
kellene hozni.

A küldöttség vezetője, Wieland úr, mindkét meghallgatást azzal kezdte, hogy ismertette a 
látogatás célját. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a látogatás nem arra hivatott, hogy 

                                               
1 Közlemény a képviselők részére (CM\791830EN - PE411.964/REV.II)
2 A küldöttség tagjai: Rainer Wieland és Eva Lichtenberger (hivatalból).
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ítélkezzen, illetve felülvizsgáljon vagy megmásítson a projekttel kapcsolatos bármely döntést,
mivel azok a nemzeti és regionális építési jogszabályok alapján születtek, így nem tartoznak a 
küldöttség hatáskörébe. 

A küldöttség céljaként egyértelműen azt jelölte meg, hogy meghallgasson mindent érintettet, 
és megpróbálja feltárni a lényeges tényeket, majd ezek alapján értékelje, hogy a helyi szintű 
döntések és az alkalmazandó osztrák jogszabályok összhangban állnak-e az uniós joggal, 
különösen a KHV-irányelvvel1. 

A petíció benyújtóinak meghallgatása

Mint már említettük, a megbeszéléseken a projekt által érintett terület nagyságának 
kiszámítása volt a központi téma. A petíció benyújtói több olyan elemet is felsoroltak, 
amelyek nem vagy csak részben szerepeltek a számításban, így például egy kisebb tó 
kialakítása, amely műhó előállításához tárol vizet, a vízcsövek, a kábelcsatornák és a meglévő 
sípályák felújítási munkálatai. 

A petíció benyújtói szerint a projektet szándékosan kisebb projektekre osztották fel, a projekt 
bizonyos elemeinek megvalósítását későbbre halasztották, továbbá a projektek egyes 
részeinek méretét leszűkítették annak érdekében, az osztrák törvényekben meghatározott, 
vonatkozó küszöbérték alatt maradjanak, ami 20 hektár volt, de azt azóta 10 hektárra 
csökkentették. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az elkövetkező években további építési 
munkákra kerül sor, például megépül a műhó előállítására szolgáló létesítmény, 
meghosszabbítanak egy meglévő sífelvonót, és lehetséges, hogy a közlekedési és a parkolási 
infrastruktúrát is bővítik.

A petíció benyújtói szerint ezen járulékos munkálatokat előre láthatták volna, így azokat be 
kellett volna építeni a teljes projektre vonatkozó hosszú távú számításokba. Egyúttal 
kifejtették, hogy a számításoknak ki kellett volna terjedniük a projekt által érintett teljes 
területre, és nem csak (a) azon részekre, ahol tényleges munkát folytatnak majd, valamint (b) 
azokra a területekre, amelyeket érintenek a tájjelleg változásai. 

Véleményük szerint a projekt feldarabolása olyan helyzetet teremtett, amelyben ahhoz, hogy 
befejezhessék az eredetileg elkezdett munkálatokat, további projektekre lesz szükség. Úgy 
vélik, hogy a projektgazdák ezáltal kész helyzetet – kényszerhelyzetet – teremtettek, ami 
megnehezíti a további engedélyek elutasítását. Ez a stratégia segíthetett a környezeti 
hatásvizsgálat elkerülésében, a projekt egésze által a környezetre gyakorolt hatás azonban 
nem változott.  

Egy másik szempont annak a terepnek az állapota és stabilitása, ahol sífelvonókat és 
sípályákat építettek. A petíció benyújtói szerint ez a terep – mivel lápos terület – nem stabil, 
és állításuk szerint az említett láp egy részét felszámolták. 

                                               
1 Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 
85/337/EGK tanácsi irányelv. Első megfontolás: „[…] mivel megerősítették annak igényét, hogy a környezeti 
hatásokat minden technikai tervezési és döntéshozatali folyamat lehető legkorábbi fázisában vegyék figyelembe; 
mivel ebből a célból rendelkeznek az ezeknek a hatásoknak a vizsgálatára szolgáló eljárások bevezetéséről”.  
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A felszólalók kétségeiket fejezték ki azon kompenzációs intézkedésekkel kapcsolatban, 
amelyekre egy külön alapban 1,1 millió eurót különítettek el. Ezt a pénzt többek között a 
vadvédelmi zónák kialakítására irányozták elő. Állításuk szerint azonban a tervekben a 
kompenzációs intézkedések által érintett terültek folyamatosan csökkennek, és eddig egyetlen 
kompenzációs tervet vagy projektet sem hagytak jóvá. Egyúttal kétségeiknek adtak hangot 
azzal kapcsolatban, hogy az alapot teljes mértékben és kifejezetten az érintett területen 
használják majd fel. 

A petíció benyújtói hangsúlyozták, hogy Ausztriában Vorarlberg térségében van a legtöbb 
síterület, és bírálták az újabb síterületek megnyitására irányuló folyamatos törekvést. 
Ezenkívül felhívták a figyelmet a turisták körében megfigyelhető azon jelenségre, amelyet 
„szűzhó síelésnek” vagy terepsíelésnek (freeride) neveznek, és amely a kijelölt sípályákon 
kívül történő síelést vagy snowboardozást jelöli. Ez a fajta síelés újabb veszélyt jelent az 
Alpok eddig érintetlen területein élő növényekre és állatokra nézve. 

A petíció benyújtói szerint ökológiai szempontból a vadvilág számára a sífelvonók és a 
sípályák körüli területek természeti értéke gyakorlatilag nulla, a nappali sítevékenység, 
valamint az esti, illetve éjszakai világítás és zaj miatt. Hangsúlyozták, hogy a projektgazdák 
különösen a pihenőövezetek kialakításával bírták rá az illetékes hatóságokat a szükséges 
engedélyek odaítélésére. A gond viszont az, hogy ilyen intézkedéseket egyszer sem határoztak 
meg egyértelműen az engedélyek megadása előtt.

A petíció benyújtói kifogásolták, hogy mivel a környezeti hatásvizsgálat elvégzését 
szükségtelennek nyilvánították, szervezeteiknek és más érdekelt feleknek nem állt módjában 
aktívan részt venni a projekt tervezéséről folytatott eszmecserében. A Damüls/Mellau projekt 
tervezését Ausztria egészére nézve negatív példaként említik. 

A projektgazdák és a hatóságok meghallgatása

A projektgazdák, valamint a helyi és regionális hatóságok meghallgatása során kiderült, hogy 
bár nem készült hivatalos környezeti hatásvizsgálat, a projekt különböző részeit mind 
hatásvizsgálatnak vetették alá az engedélyek odaítélése előtt. Vorarlberg tartomány képviselői 
cáfolták azt az állítást, miszerint a projektet feldarabolták annak érdekében, hogy az ne lépje 
túl a 20 hektáros küszöbértéket. A 4 sífelvonó megépítését mindig is egyetlen projektként 
kezelték. Elmondták továbbá, hogy a terveket számos alkalommal kiigazították, és új 
számításokat végeztek a változások figyelembevétele érdekében, de az említett küszöbértéket 
egyszer sem érték el. 

Egyúttal hangsúlyozták, hogy a vorarlbergi szolgálatok által készített hatástanulmányokra 
alkalmazott kritériumok sok esetben szigorúbbak voltak a KHV-irányelvet átültető osztrák 
jogszabályban megállapítottaknál. Következésképpen elmondható, hogy tulajdonképpen 
készült környezeti hatásvizsgálat.  

A két sípályát összekötő alagúttal kapcsolatban hangsúlyozták, hogy az alagút megépítésével 
lényegében megóvták a meglévő lápos területet, és ezáltal feleslegessé vált egyéb, nagy 
léptékű beavatkozások végrehajtása. Elutasították a petíció benyújtóinak azon állítását, 
miszerint az érintett területen instabil terepek is találhatók, és tudományos szempontból 
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megalapozatlannak tartják a petíció benyújtói által készíttetett földtani értékelést. Ezenkívül 
kijelentették, hogy készült egy tervezet a kompenzációs intézkedésekre vonatkozóan, 
valamint hogy az előirányzott összegeket az érintett területen fogják felhasználni. 

Damüls és Mellau polgármestere hangsúlyozta a két síterület összekapcsolásának gazdasági 
jelentőségét. A projekt célja a térség idegenforgalmának fejlesztése. A projekt nagy 
jelentőségű a helyi közösségek életében, mivel munkahelyeket és lehetőségeket teremt a fiatal 
helybéliek számára, akik egyébként falujuk elhagyására kényszerülnének.

A sífelvonók üzemeltetői elmondták, hogy a két síterület összekapcsolása azért vált 
szükségessé, mert a látogatók nagyobb síterületeket szeretnének. Emellett a régi infrastruktúra 
nem volt megfelelő és megújításra szorult. Felhívták a figyelmet a beruházások nagyságára, a 
terület tulajdonosainak fizetett bérleti díjakra, valamint annak tényére, hogy a felvonók 
üzemeltetése és a sípályák karbantartása télen munkahelyeket teremt, például a fiatal helyi 
gazdálkodók számára.

Mindkét meghallgatás végén a Petíciós Bizottság küldöttségének vezetője arra kérte a 
résztvevőket, hogy írásban közöljék a következőket: 1) a számítások azon elemei, amelyek 
összhangban állnak mind az uniós, mind pedig az osztrák joggal; 2) azon elemek, amelyeket 
véleményük szerint be kellett volna vonni a számításokba; 3) minden olyan elem, amelyhez 
külön engedély van még elbírálás alatt és/vagy amelynek engedélyezése várhatóan 
megtörténik. E dokumentum kidolgozásáig egyik fél sem közölte a fentieket.

Este a küldöttség találkozott és eszmecserét folytatott Gabriele Strele asszonnyal, a regionális 
ombudsmannal (Landesvolksanwalt), az Ombudsmanok Európai Hálózatának tagjával, amely 
hálózatnak a Petíciós Bizottság is tagja.

Október 1. (délelőtt) – Találkozó a sajtó képviselőivel

Október 1-jén délelőtt a küldöttség tagjai találkoztak a helyi és a regionális sajtó 
képviselőivel, és ismertették látogatásuk célját és kereteit. Válaszoltak a feltett kérdésekre és 
egyéni interjúkat adtak, de nem tettek olyan kijelentéseket, amelyek bármely fél számára 
hátrányosak lettek volna.

Ajánlások

A küldöttség által a tényfeltáró látogatás során szerzett információk alapján fel lehetne kérni 
az Európai Bizottságot az alábbiakra:

– ismertesse nézeteit a KHV-irányelv osztrák jogrendbe történt átültetéséről, különös 
tekintettel a II. melléklet 12a. pontjára;

– ismertesse nézeteit a II. melléklet 12a. pontjának alkalmazási köréről;

– ismertesse azon állításokkal kapcsolatos nézeteit, miszerint a projektet feldarabolták a 
környezeti hatásvizsgálat elkerülése érdekében;

– ismertesse nézeteit arról, hogy milyen mértékben megengedhető a projektek feldarabolása 
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vagy kisebb részekre bontása az idő, a helyszín és a jogi forma tekintetében;

– ismertesse nézeteit arról a gyakorlatról, miszerint a környezeti hatásvizsgálati 
számításokban csak azon területeket veszik figyelembe, amelyeken tényleges munkát 
folytatnak majd, egyúttal kizárva azon területeket, ahol nem történnek munkálatok, de mégis a 
projekt részeinek minősülnek;

– ismertesse, hogy mit ír elő az uniós jog és az uniós ítélkezési gyakorlat a küszöbértékekről, 
és ezt miként ültették át az osztrák jogba; 

– ismertesse, hogy mit ír elő az uniós jog és az uniós ítélkezési gyakorlat a kompenzációs 
intézkedésekről, és ezt miként ültették át az osztrák jogba; 

– ismertesse nézeteit arról, hogy milyen mértékben kell bevonni a számításba a meglévő 
létesítményeket kiszolgáló új építményeket (pl. az új tó, amelyet a már meglévő sípályák 
műhóval való ellátása érdekében hoztak létre);

– ismertesse nézeteit arról, hogy szükséges/kívánatos-e a KHV-irányelv felülvizsgálata;

– világosan határozza meg a KHV-irányelvben használt fogalmak jelentését;

– jelezze, hogy szándékozik-e lépéseket tenni a Damüls/Mellau ügyben, és le kívánja-e zárni a 
vonatkozó EU-Pilot és CHAP aktát.


