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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.3.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1120/2010 внесена от Hans-Georg Widmann, с германско 
гражданство, относно преустройството на железопътната гара в Щутгарт и 
свързаните с това нарушения на законодателството на ЕС в областта на 
опазването на дивата фауна

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изтъква, че преустройството на железопътната гара в Щутгарт 
и свързаното с това изсичане на дървета, т.нар. проект „Щутгарт 21“, ще унищожи 
многобройни местообитания и места за размножаване на прилепи, включително на 
ръждивия вечерник (Nyctalus noctula), и на гълъба хралупар (Columba oenas). Като се 
позовава на приложимото законодателство на ЕС в тази област, и по-специално на 
Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици и Директива 
92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, 
вносителят на петицията призовава за намесата на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Вносителят на петицията претендира, че преустройството на железопътната гара в 
Щутгарт и свързаното с това изсичане на дървета ще унищожи многобройни 
местообитания и места за размножаване на прилепи и птици и че съществува опасност 
от причиняване смъртта на тези животни.  Според вносителя на петицията това 
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представлява нарушаване на разпоредбите на член 5 от Директива 2009/147/ЕО 1

(директивата за птиците) и тези на членове 12а, б) и в) от Директива 92/43/ЕИО 
2(директивата за местообитанията).

Комисията е получила също жалба на тази тема от вносителя. Комисията е поискала от 
германските органи да се произнесат върху предполагаемото нарушение на 
директивите за местообитанията и птиците. Германските органи са информирали в 
отговор, че са били взети всички необходими мерки за предотвратяването на всяка 
загуба на живот или нанасяне на вреди на видовете по време на изпълнението на 
проекта и че разпоредбите на гореспоменатите директиви не са били нарушени.  
Германските органи са обяснили също така, че се предприети необходимите мерки за 
гарантиране спазването на разпоредбите.

Заключение

Комисията извършва понастоящем оценка на отговора на германските органи относно 
гарата в Щутгарт. Вносителят на жалбата е уведомен за етапа на развитие.

4. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

След положителния резултат от референдума относно проекта „Щутгарт 21” 
Комисията поиска от германските органи информация за това какви дейности ще бъдат 
извършени и как ще бъде гарантирано спазването на изискванията за опазването на 
видовете на член 12 от директивата за местообитанията. Междувременно Комисията 
получи допълнителна информация (в рамките на жалбата и на петицията) и я взе 
предвид в своето разследвани на случая.

Въз основа на наличната информация ситуацията се оказва следната:

Строежа на железопътната гара ще изисква изсичане на дървета и отстраняването на 
друга растителност в парка, както и събарянето на южното крило на гарата и промени в 
големия салон на гарата.

Когато по време на изсичането на дърветата през септември 2010 г. беше установено 
присъствието на осмодерма компетентният орган нареди преустановяването на 
дейността до представянето на програма от мерки за опазване на вида от страна на 
организатора на проекта. Бяха проведени допълнителни проучвания за наличието на 
защитени видове и за въздействието на дейността върху тях. Тези проучвания показаха 
наличието на защитени птици, прилепи и осмодерма в парка, както и на прилепи в 
постройките на гарата. Проучването относно наличието на осмодерма в парка показа 
кои са дърветата, които са необходими за опазването на осмодерма. Тези дървета 
следва да бъдат защитени по време на строителните дейности.

Вече е взето решение и са приложени следните мерки за опазване на видовете по време 
на дейностите:

                                               
1 OВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.
2 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
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- разполагането на алтернативни местообитания за прилепите и гълъба хралупар, с 
които да се компенсира загубата на местообитания в парка;
- решение, че няма да бъде изсичано нито едно дърво по време на размножителния 
период на птиците;
- решение за ограничаване използването на изкуствена светлина, за да се избегне 
отрицателното въздействие върху осмодерма и прилепите.

Програмата от мерки за опазване на видовете все още не е финализирана, освен 
изложеното по-горе. Германските органи са потвърдили, че дейностите няма да бъдат 
провеждани преди програмата от мерки да получи разрешение от компетентния орган.

Комисията ще продължи да следи за правилното прилагане на член 12 от директивата 
за местообитанията по време на дейностите по реконструкция на железопътната гара в 
Щутгарт.


