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Tárgy: Hans-Georg Widmann német állampolgár által benyújtott 1120/2010. számú 
petíció a stuttgarti pályaudvar átépítéséről, és ehhez kapcsolódóan a vadon 
élő állatok védelméről szóló európai uniós jogszabályok megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy a stuttgarti pályaudvar átépítése és az átépítéssel 
kapcsolatos fakivágások – az úgynevezett „Stuttgart 21” projekt – denevérek, többek között 
az óriás koraidenevér (Nyctalus) és kék galambok (Columba oenas) számtalan élőhelyét és 
párzási helyét teszik tönkre. Tekintettel az Európai Unió e területen hatályos jogszabályaira, 
mindenekelőtt a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvre, és a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
92/43/EGK tanácsi irányelvre, a petíció benyújtója az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a stuttgarti pályaudvar átalakítása és az ahhoz 
kapcsolódó fakivágás denevérek és madarak számos élőhelyét és költőhelyét teszi tönkre, és 
ezen állatok elpusztulásával fenyeget. A petíció benyújtója szerint ez a 2009/147/EK irányelv1
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(madárvédelmi irányelv) 5. cikke, valamint a 92/43/EGK irányelv1 (élőhelyvédelmi irányelv) 
12. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontja megsértésének minősül. 

A Bizottsághoz szintén érkezett panasz a petíció benyújtójától e tárgyban. A Bizottság 
felkérte a német hatóságokat, hogy az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelv állítólagos 
megsértésével kapcsolatban nyilvánítsanak véleményt. A német hatóságok azt válaszolták, 
hogy a projekt során minden szükséges intézkedést meghoztak az említett fajokhoz tartozó 
állatok pusztulásának és bárminemű megzavarásának megelőzésére, és hogy a fenti 
irányelveket nem sértették meg. A német hatóságok kifejtették azt is, hogy a jogszabályoknak 
való megfelelés érdekében meghozták a szükséges intézkedéseket. 

Következtetés

A Bizottság jelenleg elemzi a német hatóságok stuttgarti pályaudvarral kapcsolatos válaszát. 
A petíció benyújtója tájékoztatást kapott a helyzet jelenlegi állásáról.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. február 17.

A „Stuttgart 21” projektről tartott népszavazás pozitív kimenetelét követően a Bizottság 
tájékoztatást kért a német hatóságoktól azzal kapcsolatban, hogy milyen munkálatokra kerül 
sor, és hogyan biztosítják a fajok védelmére vonatkozó – az élőhelyvédelmi irányelv 12. cikke 
szerinti – követelmények betartását. Eközben a Bizottság (a panasszal, illetve a petícióval 
összefüggésben) további információkhoz jutott, amelyeket az ügy vizsgálata során figyelembe 
vett. 

A rendelkezésre álló információk alapján a következők állapíthatók meg:

Az új pályaudvar építéséhez fákat kell kivágni és egyéb növényeket kell eltávolítani a 
parkból, valamint le kell bontani a pályaudvar épületének déli szárnyát, és változtatni kell a 
pályaudvar központi csarnokán.

Amikor 2010 szeptemberében a fák kivágása során remetebogarak előfordulását észlelték, az 
illetékes hatóság elrendelte a munkálatok leállítását, amíg a projektgazda be nem mutatott egy 
intézkedési programot a fajok védelmére vonatkozóan. Emellett további tanulmányokat 
készítettek a védett fajok előfordulásáról és a munkálatok rájuk gyakorolt hatásáról. Ezek a 
tanulmányok azt mutatták, hogy a parkban védett madarak, denevérek és remetebogarak 
élnek, a pályaudvar épületében pedig denevérek laknak. A remetebogarak parkon belüli 
előfordulásáról készített tanulmány kimutatta, hogy a remetebogár védelméhez szükség van a 
fákra. Ezeket a fákat az építési munkálatok során védeni kell.

A fajok munkálatok alatti védelme érdekében az alábbi intézkedéseket már előirányozták, 
illetve bevezették:

– alternatív élőhelyek kialakítása a denevérek és a kék galambok számára a parkon belüli 
élőhelyek csökkenésének kompenzálása céljából;
– határozat arról, hogy a madarak költési ideje alatt nem vágnak ki fát;
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– határozat a mesterséges világítás használatának korlátozásáról a remetebogarakra és a 
denevérekre gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében. 

A fentiektől eltérően a fajták védelmére irányuló intézkedési programot még nem 
véglegesítették. A német hatóságok megerősítették, hogy a munkálatokra mindaddig nem 
kerül sor, amíg az illetékes hatóság jóvá nem hagyta az intézkedési programot.

A Bizottság a továbbiakban is nyomon követi az élőhelyvédelmi irányelv 12. cikkének helyes 
alkalmazását a stuttgarti pályaudvar újjáépítési munkálatai során.


