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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1120/2010 af Hans-Georg Widmann, tysk statsborger, om 
ombygningen af banegården i Stuttgart og de dermed forbundne krænkelser af 
EU's retsakter om beskyttelse af vilde dyr

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at ombygningen af banegården i Stuttgart og den dermed forbundne 
træfældning, det såkaldte Stuttgart 21 projekt, vil indebære en ødelæggelse af utallige leve- og 
reproduktionssteder for flagermus, herunder den store aftenflagermus (Nyctalus), og hulduer 
(Columba oenas). Under henvisning til EU's på området gældende retsakter, og navnlig 
Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle og Rådets direktiv 92/43/EØF om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, anmoder han Europa-Parlamentet om at 
gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011.

“Andrageren hævder, at ombygningen af banegården i Stuttgart og den dermed forbundne 
træfældning vil indebære en ødelæggelse af utallige leve- og yngleområder for flagermus og 
fugle og risikerer at medføre døden for disse dyr. Ifølge andrageren udgør dette en 
overtrædelse af artikel 5 i direktiv 2009/147/EF1 (fugledirektivet) og artikel 12, litra a), b) og 
d), i direktiv 92/43/EØF2 (habitatdirektivet). 

                                               
1 EFT L 20 af 26.01.2010, s. 7.
2 EFT L 206 af 22.07.1992, s. 7.



PE462.674v03-00 2/4 CM\925796DA.doc

DA

Kommissionen har ligeledes modtaget en klage om dette emne fra andrageren. Kommissionen 
har bedt de tyske myndigheder om at kommentere de påståede overtrædelser af habitat- og 
fugledirektiverne. De tyske myndigheder svarede, at der var blevet truffet alle nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre tab af liv eller forstyrrelse af arterne under projektet, og at de 
ovenfor nævnte direktiver ikke var blevet overtrådt.  Desuden forklarede de tyske 
myndigheder, at der var blevet taget de nødvendige forholdsregler for at sikre overholdelse af 
direktiverne. 

Konklusion

Kommissionen evaluerer for øjeblikket svaret fra de tyske myndigheder angående banegården 
i Stuttgart. Klageren er blevet underrettet om situationen."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 17. februar 2012.

Efter det positive resultat af folkeafstemningen om projektet "Stuttgart 21", anmodede 
Kommissionen de tyske myndigheder om oplysninger vedrørende, hvilket arbejde der ville 
blive udført, og hvordan man ville sikre overholdelse af kravene vedrørende beskyttelse af 
arterne i artikel 12 i habitatdirektivet. I mellemtiden har Kommissionen modtaget supplerende 
oplysninger (både inden for rammerne af klagen og andragendet) og tog det i betragtning i sin 
undersøgelse af sagen. 

På baggrund af de tilgængelige oplysninger, ser situationen ud til at være følgende:

Opførelsen af den nye banegård vil kræve, træfældning og fjernelse af andre planter i parken 
samt nedrivning af stationsbygningens sydlige fløj og ændring af stationens forhal.

Da forekomsten af eremit biller blev opdaget i forbindelse med træfældning i september 2010, 
beordrede den kompetente myndighed indstilling af arbejdet indtil et program af 
foranstaltninger til beskyttelse af arter blev fremlagt af projektets initiativtager. Der blev 
fortaget yderligere undersøgelser af forekomsten af beskyttede arter og arbejdets indvirkning 
på dem. Disse undersøgelser viser forekomsten af beskyttede fugle, flagermus og eremit biller 
i parken, og flagermus i stationsbygningen. Undersøgelsen af forekomsten af eremit biller i 
parken ledte til identificeringen af de træer, der er nødvendige for beskyttelsen af eremit 
billen. Disse træer skal beskyttes under anlægsarbejdet.

De følgende foranstaltninger for beskyttelse af arter under arbejdet er allerede blevet besluttet 
eller bragt på plads:

- oprettelsen af alternative levesteder for flagermus og hulduer, som kompensation for tabet af 
levesteder i parken,

- beslutningen om, at ingen træer fældes under fuglenes ynglesæson,
- beslutningen om at begrænse anvendelsen af kunstigt lys for at undgå negative indvirkninger 

på eremit biller og flagermus. 

Foruden det ovennævnte, er programmet for foranstaltninger til beskyttelse af arter endnu 
ikke afsluttet. De tyske myndigheder har bekræftet, at arbejdet ikke bliver udført før 
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programmet for foranstaltningerne er godkendt af den kompetente myndighed.

Kommissionen vil fortsætte med at overvåge den korrekte anvendelse af artikel 12 i 
habitatdirektivet under arbejdet med genopbygningen af banegården i Stuttgart.

5. Kommissionens supplerende svar (REV II), modtaget den 30. januar 2013.

Kommissionen har fortsat overvåget overholdelsen af kravene vedrørende beskyttelse af 
arterne i dette tilfælde. 
Den 26. januar 2012 vedtog den kompetente myndighed en afgørelse om de foranstaltninger 
til beskyttelse af arter, der skulle træffes under fældningen af træerne i parken. Der skal 
navnlig træffes følgende foranstaltninger:

 Overvågning af miljøvenligt bygningsarbejde
 Ingen træfældning mellem 1. marts og 30. september
 Beskyttelse af de tilbageblevne træer
 Beskyttende indhegning af den tilbageblevne bevoksning og levestederne
 Bevarelse af træer, der tjener som levesteder for eremitbiller og flagermus, og træer, 

der potentielt vil kunne tjene som levesteder for disse dyr
 Beskyttende hegn omkring træerne, mens arbejdet står på
 Overvågning af jordens fugtighed og vandingssystemer for de tilbageblevne gamle 

træer
 Opsætning af flagermusekasser som erstatningslevesteder 
 Ingen direkte belysning af tilbageblevne gamle træer under arbejderne.

I marts 2012 blev Kommissionen af andrageren underrettet om, at der under fældningen af 
træerne blev fundet eremitbillelarver i et af de fældede træer.
På “pakkemødet” den 27. marts 2012 i Berlin forelagde de tyske myndigheder de 
foranstaltninger til beskyttelse af arter, der blev vedtaget ved afgørelsen af 26. januar 2012. 
De forklarede også, at der kun var blevet fundet eremitbillelarver i ét enkelt træ, og at disse 
larver var blevet bragt til et laboratorium, hvor de ville blive opdrættet og derefter sat ud på et 
passende levested. Der blev foretaget yderligere undersøgelser af de tilbageblevne træer. 
Disse undersøgelser viste, at kun ét enkelt træ var et potentielt levested, og det andet træ var 
bekræftet som værende et levested for eremitbiller. Det forbud mod fældning af disse træer, 
som blev indført ved afgørelsen af 26. januar 2012, bibeholdes derfor. 
I september 2012 blev det meddelt Kommissionen, at eremitbillen også var i fare som følge af 
det arbejde, der blev udført i Stuttgarter Bucht, et sted af fællesskabsinteresse. Kommissionen 
anmodede de tyske myndigheder om at kommentere denne påstand. 
Den 13. november 2012 meddelte de tyske myndigheder Kommissionen, at de 
beskyttelsesforanstaltninger, der var blevet fastlagt ved afgørelsen af 26. januar 2012 og i den 
ændrede godkendelse af 23. oktober 2012 for at forebygge en forringelse af eremitbillens 
eksistensgrundlag, også gælder Stuttgarter Bucht, for så vidt som denne er berørt af 
arbejderne.  
Den ændrede godkendelse af 23. oktober 2012 omfatter artsbeskyttende foranstaltninger 
vedrørende arbejderne i forbindelse med grundvandsforvaltningen.
Kommissionen har anmodet de tyske myndigheder om at sikre, at oplysningerne om 
foranstaltningerne til beskyttelse af arter er offentligt tilgængelige. De tyske myndigheder har 
meddelt Kommissionen, at generelle oplysninger om projektets miljømæssige aspekter kan 
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findes på projektets website:
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/umwelt/baeume/mittlerer-schlossgarten/

Den kompetente myndigheders afgørelse vedrørende godkendelsen af projektet er tilgængelig 
under følgende link: 
http://www.eba.bund.de/cln_031/nn_758326/DE/Infothek/PF/Beschluesse/BW/bw__node.ht
ml?__nnn=true
Uafhængigt af Stuttgart 21-projektet anmodede Kommissionen desuden de tyske 
myndigheder om at forelægge et program for foranstaltninger til forbedring af eremitbillens 
bevarelsesstatus. De tyske myndigheder svarede, at et sådant program ville blive udviklet af 
Baden-Württemberg. Forberedelsen af programmet ville blive påbegyndt tidligt i 2013, og det 
ville blive gennemført i begyndelsen af 2014.
På grundlag af de foreliggende oplysninger mener Kommissionen, at de tyske myndigheder 
inden for rammerne af Stuttgart 21-projektet har foretaget tilstrækkelige kontrolundersøgelser 
for at fastslå tilstedeværelsen af beskyttede arter, og at de har truffet de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå negativ indvirkning på disse, og at der derfor ikke kan siges at 
være tale om overtrædelse af Habitatdirektivets artikel 12 i dette tilfælde. Kommissionen har 
til hensigt at afslutte sagen og har underrettet andrageren herom, idet den har givet ham 
mulighed for at forelægge yderligere kommentarer, inden der er gået en måned.


