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Peticija

2007 m. Lothar Petter Iniciatyvinio komiteto prieš projektuojamą naują žiemos sporto 
infrastruktūrą Melau ir Damiulyje vardu pateikė peticiją (Nr. 0672/2007), kurioje išreiškė 
susirūpinimą dėl planuojamų  ir iš dalies įrengtų  naujų slidininkų keltuvų sujungiant 
Damiulio ir Melau, Forarlbergo žemėje, Austrijoje, slidinėjimo teritorijas.

Pasak peticijos pateikėjų, apskaičiuoti zonų, kurias paveiks naujasis statybų projektas, 
duomenys buvo neišsamūs, siekiant išvengti poveikio aplinkai vertinimo (PAV) pagal 
Direktyvą 85/337/EEB. Jie tvirtino, kad projektas turėtų pražūtingą poveikį laukinių paukščių 
ir žinduolių buveinėms ir kad būtų sunaikinti svarbūs šios vietovės biotopai.

2008 m. spalio 6 d. komiteto posėdyje peticijos pateikėjas pristatė peticiją, ji buvo aptarta 
remiantis pradiniu Komisijos atsakymu1. 2009 m. rugsėjo 1 d. Komitetas nusprendė surengti 
faktų nustatymo vizitą.

Rugsėjo 30 d. (rytas)  vizitas į Damiulio ir Melau slidinėjimo teritoriją

Rugsėjo 30 d. ryte Peticijų komiteto delegacija2 nuvyko į slidinėjimo teritoriją. Jie pakilo 
slidininkų keltuvu iki kalno pusiaukelėje esančios Rosstelle stotelės, iš kur kitu keltuvu pakilo 
iki Wannengrat stotelės, esančios kalno viršūnėje.

Kildami į viršų delegacijos nariai galėjo puikiai apžiūrėti slidininkų keltuvą ir slidinėjimo 
trasos Melau pusėje teritoriją, taip pat tunelį, kuris buvo pastatytas siekiant sujungti dvi 
slidinėjimo trasas. Wannengrat viršūnėje delegacijai buvo parodyta keltuvo stotelė, 
naudojama šios teritorijos Damiulio pusei aptarnauti.  

Per vizitą šeimininkai papasakojo delegacijai apie vietovę ir paaiškino kai kuriuos projekto 
aspektus. Delegacijos nariai galėjo pasikalbėti su dauguma dalyvių, kurie išreiškė savo požiūrį 
ir pateikė savo nuomonę apie projektą. Šių pokalbių metu visos šalys pabrėžė, kad labai 
džiaugiasi, kad delegacija atvyko ir jas išklausė.

Rugsėjo 30 d. (popietė)  klausymai

Pagrindiniai klausimai, aptarti ir peticijos pateikėjų klausyme, ir vėlesniame projekto 
vykdytojų ir valdžios institucijų klausyme, buvo keliami dėl to, ar turėjo, ar neturėjo būti 
atliktas PAV, kokie aspektai buvo arba turėjo būti įtraukti į skaičiavimus ir kokių priemonių 
buvo arba turėjo būti imtasi tos vietovės gamtai ir laukiniams gyvūnams apsaugoti.

Delegacijos vadovas R. Wieland abu klausymus pradėjo paaiškindamas šio vizito tikslą, kuris, 
kaip jis pabrėžė, nebuvo priimti sprendimą, pakeisti arba panaikinti kurį nors dėl projekto 
priimtą sprendimą, nes tie sprendimai buvo priimti pagal nacionalinius ir regioninius 
planavimo įstatymus, todėl nėra šios delegacijos kompetencijos dalykas.

Jis aiškiai nurodė, kad delegacijos tikslas  išklausyti visus dalyvius, patikrinti ir nustatyti 
                                               
1 Pranešimas nariams (CM\791830EN – PE411.964/REV.II).
2 Delegacijos nariai: Rainer Wieland ir Eva Lichtenberger (ex officio).
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svarbius faktus ir, atsižvelgiant į tuos faktus, įvertinti, ar vietos lygiu priimti sprendimai ir 
taikyti Austrijos teisės aktai neprieštarauja ES teisei, visų pirma PAV direktyvai1.

Peticijos pateikėjų klausymas

Kaip jau buvo minėta, diskusijose daugiausia dėmesio skirta teritorijos ploto, kurį paveiks 
projektas, apskaičiavimui. Peticijos pateikėjai paminėjo keletą veiksmų, kurie nebuvo arba 
buvo tik iš dalies įtraukti į skaičiavimus, pavyzdžiui, vandens saugyklos įrengimas dirbtiniam 
sniegui gaminti, vandens tiekimo vamzdyno, kabelio kanalų įrengimas ir esamų slidinėjimo 
trasų keitimo darbai.

Jie nurodė, kad projektas tyčia padalytas į mažesnius projektus, tam tikros projekto dalys 
atidėtos, tam tikros projekto dalys sumažintos, kad nebūtų pasiektas taikytinas Austrijos 
įstatymų nustatytas ribinis plotas, kuris tuo metu buvo 20 ha, bet nuo to laiko sumažintas iki 
10 ha. Jie taip pat nurodė, kad per artimiausius metus bus pradėtos tolesnės statybos, 
pavyzdžiui, pastatyti dirbtinio sniego gamybos įrenginiai, pratęstas esamas slidininkų 
keltuvas, galimai pratęsta eismo ir automobilių stovėjimo infrastruktūra.  

Pasak peticijos pateikėjų, šie papildomi darbai galėjo ir turėtų būti numatyti, todėl turėjo būti 
įtraukti į ilgalaikius viso projekto skaičiavimus. Jie taip pat tvirtino, kad į skaičiavimus turėjo 
būti įtrauktas visas teritorijos, kurią paveiks projektas, plotas, ne tik a) tos dalys, kuriose bus 
faktiškai atliekami darbai, ir b) tos dalys, kurias paveiks kraštovaizdžio keitimas.

Jų nuomone, projekto suskirstymas į dalis lėmė tai, kad, užuot užbaigus iš pradžių pradėtus 
darbus, teks vykdyti paskesnius projektus. Jie mano, kad taip sukurti faits accomplis ir 
faktiniai apribojimai, dėl kurių bus sudėtingiau atmesti prašymus dėl tolesnių leidimų. Ši 
strategija galėjo padėti išvengti PAV, tačiau bendras projekto poveikis aplinkai išliko toks 
pats.  

Kitas aspektas  sąlyga dėl žemės, kur pastatyti slidininkų keltuvai ir įrengtos slidinėjimo 
trasos, stabilumo. Pasak peticijos pateikėjų, žemė čia nėra stabili, nes tai pelkėta vietovė, jie 
teigia, kad dalis šios pelkėtos vietovės buvo panaikinta.

Pranešėjai išreiškė abejonių dėl kompensacinių priemonių, kurioms į specialų fondą atidėta 
1,1 mln. EUR. Šie pinigai buvo skirti, be kitų dalykų, laukinių gyvūnų apsaugos zonoms 
sukurti. Tačiau jie nurodė, kad kompensacinių priemonių planuose nurodytos zonos buvo 
nuolat mažinamos, iki šiol nepatvirtinti jokie kompensaciniai planai ar projektai. Jie išreiškė 
abejonių, ar tas fondas bus visas specialiai panaudotas paveiktai vietovei.

Peticijos pateikėjai pabrėžė, kad Forarlbergo regionui būdingas didžiausias slidinėjimo 
teritorijos tankumas Austrijoje, ir kritikavo nuolatinius siekius atidaryti naujas slidinėjimo 
trasas. Jie taip pat atkreipė dėmesį į augantį vadinamojo laisvo slidinėjimo arba įvairaus 

                                               
1 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo. Pirmas aspektas: „<...> kadangi jose patvirtinama būtinybė atsižvelgti į poveikį aplinkai kiek 
įmanoma ankstesnėje visų techninio planavimo ir sprendimų priėmimo procesų stadijoje; kadangi šiam tikslui 
jos numato atlikti tokį poveikį įvertinančias procedūras“.
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slidinėjimo populiarumą tarp turistų, tai yra slidinėjimą arba čiuožinėjimą snieglentėmis už 
nurodytų slidinėjimo trasų ribų. Tokio pobūdžio slidinėjimas kelia papildomą grėsmę iki šiol
nepaliestai Alpių gamtai ir laukiniams gyvūnams.

Peticijos pateikėjai nurodė, kad ekologiniu požiūriu laukiniams gyvūnams gamtinė vietovių 
aplink slidininkų keltuvus ir slidinėjimo trasas vertė yra nulinė dėl slidinėjimo aktyvumo 
dieną bei triukšmo ir šviesų vakare ir (arba) naktį. Jie pabrėžė, kad poilsio zonų kūrimu 
projekto vykdytojai ypač naudojosi, kad įtikintų atitinkamas valdžios institucijas suteikti 
reikiamus leidimus. Tačiau problema ta, kad tokios priemonės niekada nebuvo aiškiai 
išdėstytos prieš suteikiant leidimus.

Peticijos pateikėjai apgailestavo, kad dėl to, jog buvo nuspręsta, kad PAV nereikalingas, jų 
organizacijos ir kitos suinteresuotosios šalys neturėjo galimybių aktyviai dalyvauti diskusijose 
dėl projekto planavimo. Jie pavadino Damiulio ir Melau projekto planavimą neigiamu 
pavyzdžiu visai Austrijai.

Projekto vykdytojų ir valdžios institucijų klausymas

Per projekto vykdytojų ir vietos bei regioninių valdžios institucijų klausymą pažymėta, kad, 
nepaisant to, jog nebuvo atliktas oficialus PAV, prieš suteikiant leidimus buvo atliktas įvairių 
projekto dalių poveikio vertinimas. Forarlbergo žemės atstovai atmetė teiginius dėl to, kad 
projektas buvo padalytas į mažesnes dalis tam, kad nebūtų viršytas 20 hektarų ribinis plotas.
Keturių keltuvų statyba visada buvo laikoma vienu projektu. Jie taip pat nurodė, kad planai 
buvo tikslinami keletą kartų, buvo atliekami pakartotiniai skaičiavimai atsižvelgiant į 
pokyčius, tačiau tas ribinis plotas niekada nebuvo pasiektas.

Buvo pabrėžta, kad kriterijai, pagal kuriuos Forarlbergo tarnybos atliko poveikio vertinimą, 
daugeliu atžvilgių buvo griežtesni, nei nustatyta Austrijos teisės aktuose, kuriais į nacionalinę 
teisę perkelta PAV direktyva. Taigi galima tvirtinti, kad de facto PAV buvo atliktas.  

Dėl dvi slidinėjimo trasas jungiančio tunelio buvo patvirtinta, kad jo statyba iš esmės 
išgelbėjo esamą pelkėtą teritoriją, todėl kitos rimtos priemonės tapo nereikalingos. Peticijos 
pateikėjų pretenzijos, kad toje vietovėje kai kur žemės paviršius nėra stabilus, buvo atmestos, 
jų geologinės ataskaitos buvo pripažintos moksliškai nepagrįstomis. Taip pat buvo paminėta, 
kad parengtas kompensacinių priemonių plano projektas ir kad atidėtos lėšos bus panaudotos 
tai vietovei.

Damiulio ir Melau merai pabrėžė slidinėjimo teritorijų sujungimo ekonominę svarbą. Projekto 
tikslas buvo pagerinti turizmo regione kokybę, jis labai svarbus vietos bendruomenėms, nes 
sukurta darbo vietų, suteikta galimybių vietos jaunimui, kurie antraip būtų buvę priversti 
palikti kaimus.

Slidininkų keltuvo operatoriai paaiškino, kad šias dvi slidinėjimo teritorijas reikėjo sujungti, 
nes turistai pageidauja didesnių slidinėjimo plotų. Be to, senoji infrastruktūra buvo 
nepakankama, ją reikėjo atnaujinti. Jie paminėjo investicijų mastą, sumas, kurias sumoka 
žemės savininkams už nuomą, ir tai, kad keltuvui valdyti ir slidinėjimo trasoms parengti 
sukuriama darbo vietų žiemos metu, pavyzdžiui, jauniems vietos ūkininkams.
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Pasibaigus abiem klausymams Peticijų komiteto delegacijos vadovas paprašė dalyvių pateikti 
sąrašą ir jame nurodyti: 1) skaičiavimų aspektus, kurie atitinka ir ES, ir Austrijos teisę; 2) 
aspektus, kurie, jų nuomone, turėjo būti įtraukti į skaičiavimus; ir 3) visus aspektus, kuriems 
laukiama atskiro leidimo ir (arba) leidimas numatomas. Kai buvo rengiamas šis dokumentas, 
nė viena šalis tokio sąrašo dar nebuvo pateikusi.

Vakare delegacija susitiko ir pasikeitė nuomonėmis su Landesvolksanwalt (regiono 
ombudsmene) ir Europos ombudsmenų tinklo, kurio narys yra ir Peticijų komitetas, nare 
Gabriele Strele.

Spalio 1 d. (rytas)  susitikimas su spaudos atstovais

Spalio 1 d. ryte delegacijos nariai susitiko su vietos ir regiono spaudos atstovais, kad 
paaiškintų savo vizito tikslą ir užmojus. Jie atsakė į klausimus ir davė asmeninius interviu, bet 
neišsakė jokios išankstinės nuomonės.

Rekomendacijos

Remiantis delegacijos išvadomis, padarytomis per faktų nustatymo misiją, Europos Komisijos 
galima prašyti:

 pateikti savo nuomonę dėl PAV direktyvos, visų pirma II priedo 12 punkto a papunkčio, 
perkėlimo į Austrijos teisę;

 pateikti savo nuomonę dėl II priedo 12 punkto a papunkčio taikymo srities; 

 pareikšti savo nuomonę dėl kaltinimų esą projektas buvo suskirstytas į dalis siekiant 
išvengti PAV;

- pareikšti savo nuomonę dėl to, kokiu mastu projektas gali būti skaidomas arba dalijamas 
laiko, vietos ir teisinės formos požiūriu;

 pateikti savo nuomonę dėl to, kad į PAV skaičiavimus įtrauktas tik plotas, kur bus atliekami 
faktiniai darbai, neįskaičiuojant plotų, kuriuose darbai nebus atliekami, bet kurie vis tiek 
sudaro projekto dalį;

 paaiškinti, kaip pagal ES teisę ir teismų praktiką traktuojami ribiniai dydžiai ir kaip tai 
perkelta į Austrijos teisę;

 paaiškinti, kaip pagal ES teisę ir teismų praktiką traktuojamos kompensacinės priemonės ir 
kaip tai perkelta į Austrijos teisę;

 pateikti savo nuomonę dėl to, kurios naujos konstrukcijos, papildančios esamus įrenginius, 
turėtų būti įtrauktos į skaičiavimus (pavyzdžiui, nauja vandens saugykla, iškasta dirbiniam 
sniegui gaminti esamose slidinėjimo trasose);

 pareikšti savo nuomonę, ar rekomenduotina ir (arba) reikia persvarstyti PAV direktyvą;  
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 pateikti aiškias PAV direktyvoje vartojamų sąvokų apibrėžtis;

 nurodyti, ar ji ketina imtis priemonių dėl Damiulio ir Melau atvejo ir ar ji ketina baigti 
atitinkamą ES bandomąjį projektą projektą ir CHAP bylą.


