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Suġġett: Petizzjoni 1120/2010, ippreżentata minn Hans-Georg Widmann, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar il-konverżjoni tal-istazzjon ferrovjarju ta’ Stuttgart u l-ksur 
relattiv tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni tal-annimali selvaġġi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li l-konverżjoni tal-istazzjon ferrovjarju ta’ Stuttgart u l-qtugħ ta’ siġar 
li din iġġib magħha, jiġifieri l-proġett ‘Stuttgart 21’, se jeqirdu għadd kbir ta’ ħabitats u siti ta’ 
reproduzzjoni ta’ friefet il-lejl, inkluża l-ispeċi Nyctalus noctula, u tat-tudun tas-siġar 
(Columba oenas). Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni f’konnessjoni mal-
leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE u, b’mod partikolari, id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE 
dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi u d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Il-petizzjonant isostni li l-konverżjoni tal-istazzjon ferrovjarju ta’ Stuttgart u l-qtugħ ta’ siġar 
li din iġġib magħha se jeqirdu għadd kbir ta’ ħabitats u siti tat-tgħammir ta’ friefet il-lejl u 
għasafar u hemm ir-riskju li jikkawżaw il-mewt ta' dawn l-annimali. Skont il-petizzjonant, 
dan jikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2009/147/KE1 (id-Direttiva dwar l-
Għasafar) u tal-Artikolu 12a), b) u d) tad-Direttiva 92/43/KEE 2(id-Direttiva dwar il-Ħabitats) 
                                               
1 ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7
2 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7
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Il-Kummissjoni rċeviet ukoll ilment dwar dan is-suġġett mingħand il-petizzjonant. Il-
Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Ġermaniżi jikkummentaw dwar l-allegat ksur tad-Direttivi 
dwar il-Ħabitats u l-Għasafar. L-awtoritajiet Ġermaniżi rrispondew li ttieħdu l-miżuri kollha 
neċessarji għall-prevenzjoni ta' mwiet jew sfrattar tal-ispeċijiet waqt li jkun għaddej il-proġett 
u li d-direttivi msemmija hawn fuq ma ġewx miksura. L-awtoritajiet Ġermaniżi spjegaw ukoll 
li l-miżuri neċessarji ttieħdu biex tiġi żgurata l-konformità. 

Konklużjoni

Attwalment il-Kummissjoni qed tivvaluta r-risposta tal-awtoritajiet Ġermaniżi dwar l-
istazzjon ta’ Stuttgart. Il-kwerelant ġie infurmat bis-sitwazzjoni attwali.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012.

Wara l-eżitu pożittiv tar-referendum dwar il-proġett ‘Stuttgart 21’, il-Kummissjoni talbet lill-
awtoritajiet Ġermaniżi għal tagħrif dwar x’kienu x-xogħlijiet li kienu se jsiru u dwar kif 
kienet se tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti tal-ħarsien tal-ispeċijiet tal-Artikolu 12 tad-
Direttiva tal-Ħabitats. Sadattant, il-Kummissjoni rċeviet tagħrif addizzjonali (kemm fil-qafas 
tal-ilment u kemm tal-petizzjoni) u tagħtu konsiderazzjoni fl-investigazzjoni li mexxiet tal-
każ. 

Fuq il-bażi tat-tagħrif disponibbli s-sitwazzjoni tidher li hija kif ġej:

Il-bini tal-istazzjon tal-ferrovjarju l-ġdid se jirrikjedi t-twaqqigħ ta’ siġar u t-tneħħija ta’ 
veġetazzjoni oħra li hemm fil-park, kif ukoll it-tiġrif tal-parti tan-nofsinhar tal-binja tal-
istazzjon u tibdiliet fis-sala prinċipali tal-istazzjon.

Meta l-preżenza tal-ħanfus Osmoderma Eremita (hermit beetle) ġiet skoperta waqt il-qtugħ 
tas-siġar f’Settembru 2010, l-awtorità kompetenti ordnat li x-xogħol jitwaqqaf sakemm il-
promotur tal-proġett iressaq programm ta’ miżuri għall-ħarsien tal-ispeċijiet. Saru studji 
addizzjonali dwar il-preżenza tal-ispeċijiet protetti u l-impatt li jkollhom fuqhom ix-xogħlijiet. 
Dawn l-istudji juru li fil-park hemm preżenti għasafar, friefet il-lejl u ħanfus Osmoderma 
Eremita li huma protetti, u li fil-binjiet tal-istazzjon hemm il-friefet il-lejl. L-istudju dwar il-
preżenza tal-ħanfus Osmoderma Eremita fil-park identifika s-siġar li huma meħtieġa għall-
ħarsien tal-ħanfusa Osmoderma Eremita. Dawn is-sigar għandhom jiġu protetti waqt li jkun 
għaddej ix-xogħol ta' bini.

Il-miżuri li ġejjin għall-ħarsien tal-ispeċijiet waqt li jkunu għaddejjin ix-xogħlijiet diġà ġew 
deċiżi jew stabbiliti:

- l-istallazzjoni ta’ ħabitats alternattivi għall-friefet il-lejl u għat-tudun tas-siġar (Columba 
oenas) biex isir kumpens għat-telf ta’ ħabitats fil-park;
- id-deċiżjoni li ma titwaqqa’ l-ebda siġra matul l-istaġun tat-tnissil u t-trobbija tal-frieħ;
- id-deċiżjoni li l-użu tad-dawl artifiċjali jiġi ristrett biex jiġu evitati l-effetti negattivi minn 
fuq il-ħanfus Osmoderma Eremita u minn fuq il-friefet il-lejl. 
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Ħlief għal dan li jidher hawn fuq, il-programm ta’ miżuri għall-ħarsien tal-ispeċijiet għadu ma 
ġiex finalizzat. L-awtoritajiet Ġermaniżi kkonfermaw li x-xogħlijiet mhumiex se jsiru qabel 
ma l-programm ta’ miżuri jkun ġie awtorizzat mill-awtorità kompetenti.

Il-Kummissjoni se tkompli timmoniterja l-applikazzjoni korretta tal-Artikolu 12 tad-Direttiva 
tal-Ħabitats huma u għaddejjin ix-xogħlijiet għar-rikostruzzjoni tal-istazzjon ferrovjarju fi 
Stuttgart.


