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Tema: Peticija Nr. 1120/2010 dėl Štutgarto geležinkelio stoties perstatymo ir dėl to 
pažeidžiamų laukinių gyvūnų apsaugos ES teisės aktų, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Hans-Georg Widmann

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad perstatant Štutgarto geležinkelio stotį ir dėl to kertant 
medžius, kad būtų įgyvendintas projektas „Štutgartas 21“, bus sunaikinta daug šikšnosparnių, 
įskaitant ruduosius nakvišas (Nyctalus noctula), ir karvelių uldukų (Columba oenas) buveinių 
ir veisimosi vietų. Jis prašo Europos Parlamentą įsikišti remiantis taikytinais ES teisės aktais, 
visų pirma Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos ir Tarybos 
direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

Peticijos pateikėjas teigia, kad Štutgarto geležinkelio stoties perstatymas ir su tuo susijęs 
medžių kirtimas sunaikins daug šikšnosparnių ir paukščių buveinių ir veisimosi vietų ir sukels 
pavojų, kad šie gyvūnai žus. Pasak peticijos pateikėjo, tai Direktyvos 2009/147/EB1 (paukščių 
direktyva) 5 straipsnio ir Direktyvos 92/43/EEB2 (buveinių direktyva) 12 straipsnio a, b ir 
d punktų pažeidimas. 

                                               
1 OL L 20, 2010 1 26, p. 7.
2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
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Komisija taip pat yra gavusi peticijos pateikėjo skundą šiuo klausimu. Komisija paprašė, kad 
Vokietijos valdžios institucijos pateiktų nuomonę dėl įtariamų buveinių ir paukščių direktyvų 
pažeidimų. Vokietijos valdžios institucijos atsakė, kad imtasi visų priemonių, kurių reikia, kad 
būtų išvengta gyvūnų žūties ar gyvūnų rūšių trikdymo projekto metu, ir kad minėtos 
direktyvos nebuvo pažeistos.  Vokietijos valdžios institucijos taip pat paaiškino, kad imtasi 
priemonių, kurių reikia, kad būtų užtikrintas teisės aktų laikymasis. 

Išvada

Šiuo metu Komisija vertina Vokietijos valdžios institucijų atsakymą dėl Štutgarto stoties. 
Skundo pateikėjas informuotas apie esamą padėtį.

4. Patikslintas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

Po to, kai buvo gauti teigiami referendumo dėl projekto „Štutgartas 21“ rezultatai, Komisija 
paprašė Vokietijos valdžios institucijų pateikti informaciją apie tai, kokie darbai bus atliekami 
ir kaip bus užtikrinta atitiktis Buveinių direktyvos 12 straipsnyje nustatytiems rūšių apsaugos 
reikalavimams. Tuo pat metu Komisija gavo papildomą informaciją, susijusią su skundu ir 
peticija, ir į ją atsižvelgė atlikdama bylos tyrimą. 

Remiantis turima informacija padėtis yra tokia:

Statant naują geležinkelio stotį reikės nukirsti medžius ir pašalinti kitą parko augmeniją, taip 
pat nugriauti pietinį pastato sparną ir pakeisti pagrindinės stoties salę.

Kai 2010 m. rugsėjo mėn. kertant medžius buvo aptikti niūriaspalviai auksavabaliai, 
kompetentinga institucija nurodė nutraukti darbus, kol už projektą atsakingas asmuo pateiks 
rūšių apsaugai skirtų priemonių programą. Buvo atlikti papildomi tyrimai dėl aptiktų saugomų 
rūšių ir darbų poveikio joms. Atlikus šiuos tyrimus parke aptikta saugomų paukščių, 
šikšnosparnių ir niūriaspalvių auksavabalių, taip pat stoties pastatuose rasta šikšnosparnių. 
Tyrime dėl parke gyvenančių niūriaspalvių auksavabalių nurodomi medžiai, kurių reikia 
siekiant apsaugoti šios rūšies vabalus. Šie medžiai turi būti apsaugoti atliekant statybos 
darbus.

Siekiant apsaugoti rūšis vykdant darbus jau priimti sprendimai dėl šių priemonių arba 
pradėtos taikyti šios priemonės:

– įrengtos kitos šikšnosparnių arba karvelių uldukų buveinės siekiant kompensuoti prarastas 
buveines parke;
– priimtas sprendimas nekirsti medžių paukščių perėjimo laikotarpiu;
– priimtas sprendimas riboti dirbtinės šviesos naudojimą siekiant išvengti neigiamo poveikio 
niūriaspalviams auksavabaliams ir šikšnosparniams. 

Išskyrus pirmiau nurodytus punktus, rūšių apsaugai skirtų priemonių programa dar 
neužbaigta. Vokietijos valdžios institucijos patvirtino, kad darbai nebus vykdomi tol, kol 
kompetentinga institucija nepatvirtins priemonių programos.

Komisija toliau stebės, ar perstatant Štutgarto geležinkelio stotį tinkamai taikomas Buveinių 
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direktyvos 12 straipsnis.


