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Temats: Lūgumraksts Nr. 1120/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Hans-
Georg Widmann, par dzelzceļa stacijas pārveidošanu Štutgartē un ar to 
saistītajiem ES tiesību aktu par savvaļas dzīvnieku aizsardzību 
pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka dzelzceļa stacijas pārveidošana Štutgartē un ar to saistītā 
koku izciršana, projekts „Štutgarte 21”, iznīcinās vairākas sikspārņu, tai skaitā vakarsikspārņu 
(Nyctalus noctula), un meža baložu (Columba oenas) dzīvotnes un vairošanās vietas. Viņš 
lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties, norādot uz piemērojamajiem ES tiesību aktiem, īpaši 
Padomes Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību un Padomes Direktīvu 
92/43/EEK par dzīvotņu un savvaļas faunas un floras aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 17. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Štutgartes dzelzceļa stacijas pārveidošana un ar to 
saistītā koku izciršana iznīcinās vairākas sikspārņu un putnu dzīvotnes un vairošanās vietas un 
apdraudēs šo dzīvnieku izdzīvošanu. Atbilstīgi lūgumraksta iesniedzēja uzskatiem tas būs 
Direktīvas 2009/147/EK1 (Putnu direktīvas) 5. panta pārkāpums un Direktīvas 92/43/EEK2

                                               
1 OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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(Dzīvotņu direktīvas) 12. panta a), b) un c) punkta pārkāpums.

Komisija ir arī saņēmusi sūdzību par šo jautājumu no lūgumraksta iesniedzēja. Komisija ir 
prasījusi Vācijas varas iestādēm paskaidrojumus par iespējamiem Dzīvotņu un Putnu 
direktīvu pārkāpumiem. Vācijas varas iestādes ir atbildējušas, ka veikti visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu dzīvnieku bojāeju vai traucēšanu projekta laikā un ka iepriekšminētās 
direktīvas nav pārkāptas. Vācijas varas iestādes arī paskaidroja, ka veikti nepieciešamie 
pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību šo direktīvu prasībām.

Secinājums

Komisija patlaban izskata Vācijas varas iestāžu atbildi par Štutgartes dzelzceļa staciju.
Lūgumraksta iesniedzējs ir informēts par situāciju.”

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Pēc referenduma par projektu Stuttgart 21 pozitīvajiem rezultātiem Komisija prasīja Vācijas 
varas iestādēm sniegt informāciju par to, kādi darbi tiks veikti un  kādā veidā tiks nodrošināta 
atbilstība sugu aizsardzības prasībām, kas noteiktas dzīvotņu direktīvas 12. pantā. Vēlāk 
Komisija saņēma papildu informāciju (gan saistībā ar sūdzību, gan lūgumrakstu) un ņēma to 
vērā lietas izmeklēšanā. 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, pašreizējā situācija ir šāda:

Jaunās dzelzceļa stacijas būvniecības dēļ būs jāizcērt koki un jānovāc cita veida veģetācija 
parkā, kā arī jānojauc stacijas ēkas dienvidu spārns un jāpārbūvē stacijas galvenā zāle.

Kad, cērtot kokus, 2010. gada septembrī tika atklāts, ka šajā vietā dzīvo lapkoku praulgrauži, 
kompetentā iestāde pavēlēja apturēt darbus līdz projekta īstenotājs iesniegs sugas aizsardzības 
pasākumu programmu. Tika veikti papildu pētījumi par aizsargājamo sugu klātbūtni un darbu 
ietekmi uz tām. Šajos pētījumos noskaidrojās, ka vietu apdzīvo aizsargājamu sugu putni, 
sikspārņi un lapkoku praulgrauži, kā arī stacijas ēkās dzīvo aizsargājamu sugu sikspārņi. 
Pētījumā par lapkoku praulgraužiem tika noskaidroti koki, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu 
lapkoku praulgraužu aizsardzību. Būvniecības darbu laikā būtu jānodrošina šo koku 
aizsardzība.

Lai nodrošinātu sugu aizsardzību darbu veikšanas laikā, ir pieņemts lēmums par sekojošiem 
pasākumiem vai tie jau ir veikti:

- alternatīvu dzīvotņu uzstādīšana sikspārņiem un meža baložiem, lai kompensētu dzīvotņu 
zaudējumu parkā;
- lēmums, ka putnu vairošanās sezonā koki netiks cirsti;
- lēmums par mākslīgā apgaismojuma ierobežošanu, lai nepieļautu negatīvu ietekmi uz 
lapkoku praulgraužiem un sikspārņiem. 

Citos jautājumos sugu aizsardzības pasākumu programma vēl nav pabeigta. Vācijas varas 
iestādes ir apstiprinājušas, ka darbi netiks veikti pirms kompetentā iestāde nebūs 
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apstiprinājusi pasākumu programmu.

Komisija turpinās uzraudzīt vai Štutgartes dzelzceļa stacijas rekonstrukcijas darbu laikā tiek 
ievērotas Dzīvotņu direktīvas 12. panta prasības.


