
CM\892847EL.doc PE462.674v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

17.2.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1120/2010 του Hans-Georg Widmann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού στη Στουτγάρδη και τις 
σχετιζόμενες με αυτήν παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την 
προστασία των άγριων ζώων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού στη Στουτγάρδη 
και η κοπή των δέντρων που αυτή προϋποθέτει, στο πλαίσιο του λεγόμενου σχεδίου 
«Stuttgart 21», θα καταστρέψει πολυάριθμους οικοτόπους και τόπους αναπαραγωγής 
νυχτερίδων, συμπεριλαμβανομένης της νυχτερίδας «νυχτοβάτης» (Nyctalus noctula), και 
φασοπερίστερων (Columba oenas). Ζητεί τη μεσολάβηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
σχέση με την εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ και, ιδίως, την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού στη Στουτγάρδη 
και η κοπή των δέντρων που αυτή προϋποθέτει θα καταστρέψει πολυάριθμους οικοτόπους 
και τόπους αναπαραγωγής νυχτερίδων και πτηνών με κίνδυνο να προκαλέσει το θάνατο 
αυτών των ζώων. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό συνιστά παραβίαση του άρθρου 5 της 
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οδηγίας 2009/147/ΕΚ1 (οδηγία για τα πτηνά) και των άρθρων 12α), β) και δ) της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ2 (οδηγία για τους οικοτόπους).

Η Επιτροπή έχει και αυτή λάβει καταγγελία του αναφέροντος επί του ιδίου θέματος. Η 
Επιτροπή κάλεσε τις Γερμανικές αρχές να σχολιάσουν τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις των 
οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά. Οι Γερμανικές αρχές απάντησαν ότι έχουν ληφθεί 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί κάθε θάνατος ή ενόχληση των ειδών κατά τη 
διάρκεια του έργου και ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι προαναφερθείσες οδηγίες. Οι 
Γερμανικές αρχές εξήγησαν επίσης ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την απάντηση των Γερμανικών αρχών σχετικά με το 
σταθμό της Στουτγάρδης. Έχει ενημερωθεί ο αναφέρων για την πρόοδο των εργασιών.

4. REV Απάντηση της Επιτροπής, η οποία ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Μετά το θετικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο «Stuttgart 21», η
Επιτροπή ζήτησε από τις γερμανικές αρχές πληροφορίες σχετικά με τα έργα που
εκτελέστηκαν και τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την 
προστασία των ειδών που προβλέπονται στο άρθρο 12 της οδηγίας περί οικοτόπων. Στο
μεταξύ, η Επιτροπή έλαβε πρόσθετες πληροφορίες (τόσο στο πλαίσιο της καταγγελίας όσο
και της αναφοράς) τις οποίες και έλαβε υπόψη στην έρευνά της σε σχέση με την υπόθεση. 

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες η κατάσταση εμφανίζεται ως εξής:

Η κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού σταθμού θα απαιτήσει την κοπή δένδρων και την
αφαίρεση άλλης βλάστησης στο πάρκο καθώς και την κατεδάφιση της νότιας πτέρυγας του 
σταθμού και τροποποιήσεις στην κύρια είσοδο του σταθμού.

Όταν ανεκαλύφθη η παρουσία κολεοπτέρων «ερημιτών» κατά την κοπή των δένδρων το
Σεπτέμβριο του 2010, η αρμόδια αρχή διέταξε τη διακοπή των έργων μέχρις ότου ο ανάδοχος 
του έργου υποβάλει πρόγραμμα μέτρων για την προστασία των ειδών. Εκπονήθηκαν
πρόσθετες μελέτες σχετικά με την παρουσία προστατευόμενων ειδών και τις επιπτώσεις των
έργων στα είδη αυτά. Οι μελέτες αυτές δείχνουν την παρουσία προστατευόμενων πτηνών, 
νυχτερίδων και κολεοπτέρων «ερημιτών» στο πάρκο και νυχτερίδων στα κτίρια του σταθμού. 
Στη μελέτη για την παρουσία κολεοπτέρων «ερημιτών» στο πάρκο εντοπίζονται τα δένδρα
που χρειάζονται για την προστασία του είδους αυτού. Τα δένδρα αυτά θα έπρεπε να
προστατευθούν κατά τη διάρκεια των έργων.

Έχουν ήδη αποφασιστεί ή τεθεί σε εφαρμογή τα ακόλουθα μέτρα προστασίας των ειδών:

- δημιουργία εναλλακτικών οικοτόπων για νυχτερίδες και φασοπερίστερα προκειμένου να 
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αντισταθμισθεί η απώλεια των οικοτόπων στο πάρκο·
- απόφαση να μην κόβονται δένδρα κατά τη διάρκεια της περιόδου φωλεασμού των πτηνών·
- απόφαση να περιορίζεται η χρήση τεχνητού φωτισμού για να αποφεύγονται οι αρνητικές 
συνέπειες στα κολεόπτερα «ερημίτες» και τις νυχτερίδες. 

Πέραν των ανωτέρω, το πρόγραμμα μέτρων για την προστασία των ειδών δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί. Οι γερμανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα έργα θα διακοπούν μέχρις ότου δοθεί
άδεια για το πρόγραμμα μέτρων από την αρμόδια αρχή.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ελέγχει την ορθή εφαρμογή του άρθρου 12 της οδηγίας
περί οικοτόπων κατά τη διάρκεια των έργων ανακατασκευής του σιδηροδρομικού σταθμού 
στη Στουτγάρδη.


