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Petycja

W 2007 r. Lothar Petter złożył petycję (0672/2007) w imieniu Komitetu działającego przeciw 
planowanym nowym inwestycjom w dziedzinie sportów zimowych w Mellau i Damüls, w 
której wyrażono zaniepokojenie planowaną – i częściowo ukończoną – budową czterech 
nowych wyciągów narciarskich w związku z połączeniem ośrodków narciarskich w Mellau i 
Damüls w kraju związkowym Vorarlberg w Austrii. 

Zdaniem składających petycję dane wyliczone dla obszarów, których dotyczy nowe 
przedsięwzięcie inwestycyjne, są niepełne, aby uniknąć konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG. Twierdzili oni, że 
przedsięwzięcie to będzie miało katastrofalne skutki dla siedlisk dzikiego ptactwa oraz 
ssaków, a zniszczeniu ulegną trzy ważne biotopy na tym obszarze.

Na posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 6 października 2008 r. składający petycję przedstawił 
petycję, która została omówiona na podstawie początkowej odpowiedzi Komisji 
Europejskiej1. Dnia 1 września 2009 r. Komisja Petycji postanowiła zorganizować wizytę 
informacyjną. 

30 września (godziny przedpołudniowe) – wizyta w ośrodkach narciarskich w Damüls i 
Mellau 

Rankiem 30 września delegacja komisji PETI2udała się do ośrodków narciarskich. Wjechała 
wyciągiem narciarskim do stacji pośredniej Rosstelle, a stamtąd – następnym wyciągiem do 
stacji Wannengrat na szczycie góry. 

Podczas wjazdu delegacja mogła dokładnie przyjrzeć się wyciągowi i terenowi narciarskiemu 
po stronie Mellau, w tym także tunelowi, który został wybudowany w celu połączenia dwóch 
tras narciarskich. Na szczycie Wannengrat delegacji pokazano stację wyciągu, który 
obsługuje obszar po stronie Damüls.

Podczas wizyty gospodarze pokazali delegacji teren i niektóre elementy przedsięwzięcia oraz 
udzielili wyjaśnień. Członkowie delegacji mogli porozmawiać z większością uczestników, 
którzy wyrazili swoje poglądy i opinie na temat przedsięwzięcia. Podczas tych rozmów 
wszystkie strony podkreślały, że są bardzo zadowolone, iż delegacja przybyła, aby się z nimi 
spotkać i ich wysłuchać.

30 września (godziny popołudniowe) – przesłuchania 

Główne kwestie poruszone zarówno podczas przesłuchania ze składającymi petycję, jak i 
podczas następnego przesłuchania z promotorami przedsięwzięcia i władzami dotyczyły tego, 
czy należało przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, jakie elementy 
uwzględniono lub należało uwzględnić w obliczeniach oraz jakie środki podjęto lub należało 
podjąć w celu ochrony natury i dzikiej przyrody na tym obszarze.

                                               
1Komunikat dla posłów (CM\791830EN – PE411.964/REV.II)
2Członkowie delegacji: Rainer Wieland i Eva Lichtenberger (z urzędu).
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Na początku obu przesłuchań Rainer Wieland, przewodniczący delegacji, wyjaśnił cel wizyty, 
którym – jak podkreślił – nie było wydanie osądu ani zmiana lub uchylenie decyzji podjętych 
w związku z przedsięwzięciem, ponieważ zostały one podjęte zgodnie z prawem dotyczącym 
planowania krajowego i regionalnego, w związku z czym pozostają poza kompetencjami 
delegacji. 

Rainer Wieland jednoznacznie określił cel delegacji, którym było wysłuchanie wszystkich 
uczestników oraz podjęcie próby ustalenia istotnych faktów i w ich świetle dokonanie oceny, 
czy zarówno decyzje lokalne, jak i właściwe ustawodawstwo austriackie są zgodne z prawem 
UE, w szczególności z dyrektywą OOŚ1. 

Przesłuchanie składających petycję

Jak wspomniano powyżej, dyskusje skoncentrowały się na obliczeniu powierzchni, na którą 
wpływ ma przedsięwzięcie. Składający petycję wymienili szereg interwencji, które nie 
zostały uwzględnione w obliczeniach lub zostały w nich uwzględnione jedynie częściowo, 
takich jak staw do przechowywania wody do sztucznego naśnieżania, rury do transportu 
wody, ciągi kablowe i prace korygujące na istniejących trasach narciarskich. 

Twierdzili ono, że przedsięwzięcie zostało celowo podzielone na mniejsze przedsięwzięcia, 
że niektóre jego elementy zostały odroczone oraz że rozmiary części przedsięwzięć zostały 
zmniejszone, aby pozostawały poniżej ówczesnego obowiązującego progu przewidzianego 
prawem austriackim, który wynosił 20 hektarów, lecz następnie został obniżony do 10 
hektarów. Składający petycję wskazali również, że w ciągu następnych lat zostaną podjęte 
dalsze prace budowlane, takie jak budowa instalacji do sztucznego naśnieżania, rozbudowa 
istniejącego wyciągu narciarskiego i ewentualna rozbudowa infrastruktury ruchu i obiektów 
parkingowych.

Według składających petycję te dodatkowe prace mogły i powinny zostać przewidziane, w 
związku z czym należało je uwzględnić w długoterminowych obliczeniach dotyczących 
całego przedsięwzięcia. Utrzymywali oni również, że w obliczeniach należało uwzględnić 
całą powierzchnię, na którą wpływ ma przedsięwzięcie, a nie jedynie (a) części, na których 
zostaną przeprowadzone faktyczne prace, i (b) części, na których nastąpiła zmiana krajobrazu. 

Ich zdaniem podział przedsięwzięcia spowodował sytuację, w której potrzebne będą dalsze 
przedsięwzięcia, aby ukończyć podjęte prace początkowe. Uważali oni, że w ten sposób 
stworzono sytuację faktów dokonanych i przymusu, co dodatkowo utrudni odmowę 
udzielania dalszych pozwoleń. Strategia ta mogła pomóc w uniknięciu konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, lecz ogólne skutki wywierane na 
środowisko przez przedsięwzięcie pozostały takie same.

Kolejnymi aspektami były stan i stabilność terenu, na którym wybudowano wyciągi i trasy 
                                               
1Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Motyw pierwszy: „ [...] potwierdzono 
potrzebę uwzględniania tych skutków w środowisku w możliwie najwcześniejszej fazie we wszystkich 
procesach planowania technicznego i podejmowania decyzji; w tym celu przewidziano wprowadzenie procedur 
oceniających takie skutki”. 
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narciarskie. Według składających petycję teren ten nie jest stabilny, ponieważ jest 
wrzosowiskiem. Składający petycję twierdzili, że część wrzosowisk została usunięta.

Osoby wypowiadające się wyraziły wątpliwości co do środków kompensacyjnych, na które 
zarezerwowano 1,1 mln EUR w specjalnym funduszu. Środki te zostały przeznaczone między 
innymi na utworzenie stref ochrony dzikiej przyrody. Wypowiadający się oświadczyli jednak, 
że obszary, na których planuje się podjąć działania kompensacyjne, stale zmniejszają się i jak 
dotąd nie zatwierdzono żadnych planów ani projektów kompensacyjnych. Wyrazili również 
wątpliwości co do tego, czy fundusz zostanie wykorzystany w całości i konkretnie na 
obszarze, którego dotyczy przedsięwzięcie. 

Składający petycję podkreślili, że Vorarlberg jest regionem o największym zagęszczeniu 
ośrodków narciarskich w Austrii i skrytykowali ciągłe dążenie do otwierania nowych 
ośrodków. Zwrócili również uwagę na coraz większą popularność wśród turystów tzw. 
swobodnych zjazdów lub narciarstwa alternatywnego, co oznacza zjazdy na nartach lub na 
desce snowboardowej poza wyznaczonymi trasami narciarskimi. Tego rodzaju narciarstwo 
stwarza dodatkowe zagrożenie dla dotychczas niezakłóconej alpejskiej natury i dzikiej 
przyrody. 

Składający petycję oświadczyli, że z perspektywy ekologicznej dla dzikiej przyrody wartość 
natury na obszarach wokół wyciągów i tras narciarskich jest praktycznie żadna, co jest 
skutkiem uprawiania narciarstwa w ciągu dnia oraz hałasu i światła wieczorem lub w nocy. 
Podkreślili oni, że utworzenie w szczególności miejsc odpoczynku zostało wykorzystane 
przez promotorów przedsięwzięcia do przekonania odpowiednich władz do udzielenia 
niezbędnych pozwoleń. Problem jednak polega na tym, że takie działania nie zostały 
wyraźnie określone przed udzieleniem pozwoleń.

Składający petycję wyrazili ubolewanie z tego powodu, że ich organizacje nie uznają za 
konieczne przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz że inne zainteresowane 
podmioty nie mogły wziąć czynnego udziału w dyskusji dotyczącej planowania 
przedsięwzięcia. Uznali oni planowanie przedsięwzięcia w Damüls i Mellau za negatywny 
przykład dla całej Austrii. 

Przesłuchanie promotorów przedsięwzięcia i władz

Podczas przesłuchania promotorów przedsięwzięcia oraz władz lokalnych i regionalnych 
zwrócono uwagę, że pomimo braku oficjalnej oceny oddziaływania na środowisko 
poszczególne części przedsięwzięcia zostały poddane ocenom oddziaływania przed 
udzieleniem pozwoleń. Przedstawiciele kraju związkowego Vorarlberg zaprzeczyli 
twierdzeniom, że przedsięwzięcie zostało podzielone, aby nie przekroczyć progu 
wynoszącego 20 hektarów. Budowa 4 wyciągów zawsze była uważana za jedno 
przedsięwzięcie. Oświadczyli oni również, że plany dostosowywano kilkakrotnie i 
przeprowadzono ponowne obliczenia, aby uwzględnić zmiany, lecz próg nie został osiągnięty 
w żadnym przypadku. 

Podkreślono, że kryteria dotyczące analiz oddziaływania przeprowadzonych przez służby 
kraju związkowego Vorarlberg były w wielu przypadkach bardziej rygorystyczne niż kryteria 
określone w prawie austriackim dotyczącym transpozycji dyrektywy OOŚ. Można zatem 



DT\861305PL.doc 5/6 PE452.657v02-00

PL

stwierdzić, że faktyczna ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona.

Jeśli chodzi o tunel łączący dwie trasy narciarskie, stwierdzono, że jego budowa rzeczywiście 
ochroniła istniejące wrzosowiska i sprawiła, że inne interwencje na szeroką skalę stały się 
zbyteczne. Stwierdzenia składających petycję dotyczące tego, że obszar, którego dotyczy 
przedsięwzięcie, obejmuje niestabilne powierzchnie zostały odrzucone, a sprawozdanie ich 
geologa uznano za nienaukowe. Ponadto oświadczono, że projekt planu działań 
kompensacyjnych został przygotowany, a zarezerwowane fundusze zostaną wykorzystane na 
obszarze, którego dotyczy przedsięwzięcie. 

Burmistrzowie Damüls i Mellau podkreślili gospodarcze znaczenie połączenia ośrodków 
narciarskich. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości turystyki w regionie, która ma 
istotne znaczenie dla lokalnych społeczności, ponieważ tworzy miejsca pracy i szanse dla 
lokalnej młodzieży, która w przeciwnym razie byłaby zmuszona do wyjazdu ze wsi.

Operatorzy wyciągów wyjaśnili, że połączenie dwóch ośrodków stało się konieczne, 
ponieważ turyści domagali się większych terenów narciarskich. Ponadto stara infrastruktura 
była niewystarczająca i musiała zostać odnowiona. Zwrócili oni uwagę na skalę inwestycji, 
czynsze płacone właścicielom gruntów oraz to, że obsługa wyciągów i przygotowywanie tras 
narciarskich tworzy zimą miejsca pracy, na przykład dla miejscowych młodych rolników.

Na zakończenie obu przesłuchań przewodniczący delegacji komisji PETI zwrócił się do 
uczestników o dostarczenie listy określającej: 1) elementy w obliczeniach, które są zgodne 
zarówno z prawem UE, jak i prawem austriackim, 2) elementy, które ich zdaniem należało 
uwzględnić w obliczeniach, oraz 3) ewentualne elementy, które oczekują na oddzielne 
pozwolenia lub w przypadku których pozwolenia są przewidywalne. W chwili 
przygotowywania niniejszego dokumentu żadna strona nie przedstawiła jeszcze takiej listy.

Wieczorem delegacja spotkała się i wymieniła poglądy z Gabriele Strele, Landesvolksanwalt 
(regionalnym rzecznikiem praw obywatelskich) i członkiem Europejskiej Sieci Rzeczników, 
której członkiem jest również Komisja Petycji.

1 października (godziny przedpołudniowe) – spotkanie z prasą

Rano dnia 1 października członkowie delegacji spotkali się z lokalną i regionalną prasą, której 
wyjaśnili cel i zakres wizyty. Odpowiedzieli na pytania i udzielili indywidualnych wywiadów 
bez wyrażania oceniających opinii.

Zalecenia

Na podstawie ustaleń delegacji z misji informacyjnej do Komisji Europejskiej można by 
zwrócić się o:

– przedstawienie opinii na temat transpozycji dyrektywy OOŚ do prawa austriackiego, co w 
szczególności dotyczy załącznika II, pkt 12 lit. a);

– przedstawienie opinii na temat zakresu załącznika II, pkt 12 lit. a);
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– przedstawienie opinii na temat zarzutów dotyczących tego, że przedsięwzięcie zostało 
podzielone, aby uniknąć konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

– wyrażenie opinii na temat tego, w jakim stopniu dopuszczalny jest podział przedsięwzięć, 
jeśli chodzi o czas, miejsce i formę prawną;

– przedstawienie opinii na temat praktyki uwzględniania w obliczeniach dotyczących oceny 
oddziaływania na środowisko jedynie powierzchni, na których zostaną wykonane właściwe 
prace, z jednoczesnym wykluczeniem powierzchni, które są częścią przedsięwzięcia, mimo że 
nie są na nich prowadzone żadne prace;

– wyjaśnienie, co przewiduje prawo i orzecznictwo UE w kwestii progów oraz w jaki sposób 
dokonano transpozycji tych aspektów do prawa austriackiego; 

– wyjaśnienie, co przewiduje prawo i orzecznictwo UE w kwestii działań kompensacyjnych 
oraz w jaki sposób dokonano transpozycji tych aspektów do prawa austriackiego; 

– przedstawienie opinii na temat tego, w jakim stopniu nowe wybudowane obiekty służące 
istniejącym instalacjom powinny być uwzględniane w obliczeniach (np. nowy staw, który 
został wykopany na potrzeby sztucznego zaśnieżania istniejących tras narciarskich);

– wyrażenie opinii na temat tego, czy pożądany/potrzebny jest przegląd dyrektywy OOŚ;

– podanie jasnych definicji koncepcji stosowanych w dyrektywie OOŚ;

– wskazanie, czy Komisja zamierza podjąć działania w związku ze sprawą ośrodków w 
Damüls i Mellau oraz czy zamierza zamknąć odpowiednią sprawę „EU-Pilot” i CHAP.


