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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1120/2010 του Hans-Georg Widmann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού στη Στουτγάρδη 
και τις σχετιζόμενες με αυτήν παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με 
την προστασία των άγριων ζώων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού στη Στουτγάρδη 
και η κοπή των δέντρων που αυτή προϋποθέτει, στο πλαίσιο του λεγόμενου σχεδίου 
«Stuttgart 21», θα καταστρέψει πολυάριθμους οικοτόπους και τόπους αναπαραγωγής 
νυχτερίδων, συμπεριλαμβανομένης της νυχτερίδας «νυχτοβάτης» (Nyctalus noctula), και των 
φασοπερίστερων (Columba oenas). Ζητεί τη μεσολάβηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
σχέση με την εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ και, ιδίως, την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η ανακατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού στη Στουτγάρδη 
και η κοπή των δέντρων που αυτή προϋποθέτει θα καταστρέψει πολυάριθμους οικοτόπους 
και τόπους αναπαραγωγής νυχτερίδων και πτηνών με κίνδυνο να προκαλέσει το θάνατο 
αυτών των ζώων. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό συνιστά παραβίαση του άρθρου 5 της 
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οδηγίας 2009/147/ΕΚ1 (οδηγία για τα πτηνά) και των άρθρων 12α), β) και δ) της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ2 (οδηγία για τους οικοτόπους). 

Η Επιτροπή έχει και αυτή λάβει καταγγελία του αναφέροντος επί του ιδίου θέματος. Η 
Επιτροπή κάλεσε τις Γερμανικές αρχές να σχολιάσουν τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις των 
οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά. Οι Γερμανικές αρχές απάντησαν ότι έχουν ληφθεί 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί κάθε θάνατος ή ενόχληση των ειδών κατά τη 
διάρκεια του έργου και ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι προαναφερθείσες οδηγίες.  Οι 
Γερμανικές αρχές εξήγησαν επίσης ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την απάντηση των Γερμανικών αρχών σχετικά με το 
σταθμό της Στουτγάρδης. Έχει ενημερωθεί ο αναφέρων για την πρόοδο των εργασιών.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Μετά το θετικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο «Stuttgart 21», η 
Επιτροπή ζήτησε από τις γερμανικές αρχές πληροφορίες σχετικά με τα έργα που θα 
εκτελεστούν και τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την 
προστασία των ειδών που προβλέπονται στο άρθρο 12 της οδηγίας περί οικοτόπων. Στο 
μεταξύ, η Επιτροπή έλαβε πρόσθετες πληροφορίες (τόσο στο πλαίσιο της καταγγελίας όσο 
και της αναφοράς), τις οποίες και έλαβε υπόψη κατά την έρευνά της για την υπόθεση. 

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες η κατάσταση εμφανίζεται ως εξής:

Η κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού σταθμού θα απαιτήσει την κοπή δένδρων και την 
αφαίρεση άλλης βλάστησης στο πάρκο καθώς και την κατεδάφιση της νότιας πτέρυγας του 
σταθμού και τροποποιήσεις στην κύρια είσοδο του σταθμού.

Όταν ανεκαλύφθη η παρουσία κολεοπτέρων «ερημιτών» κατά την κοπή των δένδρων το 
Σεπτέμβριο του 2010, η αρμόδια αρχή διέταξε τη διακοπή των έργων μέχρις ότου ο ανάδοχος 
του έργου υποβάλει πρόγραμμα μέτρων για την προστασία των ειδών. Εκπονήθηκαν 
πρόσθετες μελέτες σχετικά με την παρουσία προστατευόμενων ειδών και τις επιπτώσεις των 
έργων στα είδη αυτά. Οι μελέτες αυτές δείχνουν την παρουσία προστατευόμενων πτηνών, 
νυχτερίδων και κολεοπτέρων «ερημιτών» στο πάρκο και νυχτερίδων στα κτίρια του σταθμού. 
Στη μελέτη για την παρουσία κολεοπτέρων «ερημιτών» στο πάρκο εντοπίζονται τα δένδρα 
που χρειάζονται για την προστασία του είδους αυτού. Τα δένδρα αυτά θα έπρεπε να 
προστατευθούν κατά τη διάρκεια των έργων.

Έχουν ήδη αποφασιστεί ή τεθεί σε εφαρμογή τα ακόλουθα μέτρα προστασίας των ειδών:

- δημιουργία εναλλακτικών οικοτόπων για νυχτερίδες και φασοπερίστερα προκειμένου να 
αντισταθμισθεί η απώλεια των οικοτόπων στο πάρκο·

                                               
1 ΕΕ L 20, 26.1.2010, σ. 7.
2 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7.
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- απόφαση να μην κόβονται δένδρα κατά τη διάρκεια της περιόδου φωλεασμού των πτηνών·
- απόφαση να περιορίζεται η χρήση τεχνητού φωτισμού για να αποφεύγονται οι αρνητικές 

συνέπειες στα κολεόπτερα «ερημίτες» και τις νυχτερίδες. 

Πέραν των ανωτέρω, το πρόγραμμα μέτρων για την προστασία των ειδών δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί. Οι γερμανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα έργα θα διακοπούν μέχρις ότου δοθεί 
άδεια για το πρόγραμμα μέτρων από την αρμόδια αρχή.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ελέγχει την ορθή εφαρμογή του άρθρου 12 της οδηγίας 
περί οικοτόπων κατά τη διάρκεια των έργων ανακατασκευής του σιδηροδρομικού σταθμού 
στη Στουτγάρδη.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 30 
Ιανουαρίου 2013

Η Επιτροπή συνεχίζει να επιβλέπει εν προκειμένω τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ 
για την προστασία των ειδών. 
Στις 26 Ιανουαρίου 2012, η αρμόδια αρχή εξέδωσε απόφαση με την οποία εγκρίνει τα μέτρα 
που πρόκειται να ληφθούν για την προστασία των ειδών κατά την κοπή δένδρων στο πάρκο. 
Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα:

 Οικολογικός έλεγχος της κατασκευής
 Μη κοπή των δένδρων μεταξύ 1.3.  και 30.9
 Προστασία των εναπομείναντων δένδρων
 Προστατευτικές περιφράξεις γύρω από την εναπομείνουσα βλάστηση και τους 

οικοτόπους
 Διατήρηση των δένδρων όπου κατοικούν, ή ενδεχομένως κατοικούν, κολεόπτερα

«ερημίτες» και νυχτερίδες.
 Προστατευτικές περιφράξεις γύρω από τα δένδρα κατά τη διάρκεια των έργων
 Παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους και σύστημα άρδευσης για τα 

εναπομείναντα παλιά δένδρα
 Τοποθέτηση κουτιών για νυχτερίδες ως αντισταθμιστικά ενδιαιτήματα  
 Μη χρήση άμεσου φωτισμού για τα εναπομείναντα παλιά δένδρα κατά τη διάρκεια 

των έργων

Το Μάρτιο του 2012, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον αναφέροντα ότι κατά την κοπή 
δένδρων βρέθηκαν, σε ένα από τα υλοτομημένα δένδρα, προνύμφες του κολεόπτερου 
«ερημίτη».
Στη διάρκεια της συνεδρίασης δέσμης της 27ης Μαρτίου 2012 στο Βερολίνο, οι γερμανικές 
αρχές παρουσίασαν τα μέτρα για την προστασία των ειδών τα οποία εγκρίθηκαν με απόφαση 
της 26ης Ιανουαρίου 2012. Εξήγησαν επίσης ότι οι προνύμφες ερημίτη βρέθηκαν σε ένα μόνο 
δένδρο και μεταφέρθηκαν σε εργαστήριο, όπου θα εκτραφούν και στη συνέχεια θα αφεθούν 
ελεύθερες στον κατάλληλο οικότοπο. Περαιτέρω έλεγχοι διεξήχθησαν για τα εναπομείναντα 
δένδρα, σύμφωνα με τους οποίους, ένα δένδρο αποτελούσε δυνάμει οικότοπο και ένα δεύτερο 
επιβεβαιωμένο οικότοπο για τα κολεόπτερα «ερημίτες». Συνεπώς, παραμένει ορθή η 
απαγόρευση κοπής των εν λόγω δένδρων, σύμφωνα με την απόφαση της 26ης Ιανουαρίου 
2012. 
Τον Σεπτέμβριο του 2012, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι το κολεόπτερο «ερημίτης» 
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κινδύνευε επίσης λόγω της διεξαγωγής έργων στον τόπο κοινοτικής σημασίας «Stuttgarter 
Bucht». Ζητήθηκε από τις γερμανικές αρχές να σχολιάσουν την εν λόγω καταγγελία. 
Στις 13 Νοεμβρίου 2012, οι γερμανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι τα μέτρα 
προστασίας που ορίζονται στην απόφαση της 26ης Ιανουαρίου 2012 και την τροποποίηση της 
άδειας της 23ης Οκτωβρίου 2012 για την πρόληψη της βλάβης σε βάρος του κολεόπτερου 
«ερημίτη», ισχύουν επίσης και για τον τόπο κοινοτικής σημασίας «Stuttgarter Bucht», στο 
βαθμός που αυτός επηρεάζεται από τα έργα.  
Η τροποποίηση της άδειας της 23ης Οκτωβρίου 2012 περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία 
των ειδών, τα οποία σχετίζονται με τα έργα διαχείρισης των υπόγειων υδάτων.
Η Επιτροπή έχει ζητήσει από τις γερμανικές αρχές να φροντίσουν ώστε οι πληροφορίες 
σχετικά με τα μέτρα για την προστασία των ειδών να τεθούν στη διάθεση του κοινού. Οι 
γερμανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι γενικές πληροφορίες σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές πτυχές του έργου διατίθενται στον ιστότοπο του έργου:
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/umwelt/baeume/mittlerer-schlossgarten/

Η απόφαση της αρμόδιας αρχής σχετικά με την αδειοδότηση του έργου διατίθεται στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.eba.bund.de/cln_031/nn_758326/DE/Infothek/PF/Beschluesse/BW/bw__node.ht
ml?__nnn=true
Επιπλέον, και ανεξαρτήτως του έργου Stuttgart 21, η Επιτροπή ζήτησε από τις γερμανικές 
αρχές να προβούν στην υιοθέτηση ενός προγράμματος μέτρων για τη βελτίωση του 
καθεστώτος διατήρησης του κολεόπτερου «ερημίτη». Οι γερμανικές αρχές απάντησαν ότι το 
ομόσπονδο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης θα αναλάβει την επεξεργασία ενός τέτοιου 
προγράμματος, η προετοιμασία του οποίου θα ξεκινήσει στις αρχές του 2013 και η εφαρμογή 
του στις αρχές του επόμενου έτους. 
Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών η Επιτροπή θεωρεί ότι στο πλαίσιο του έργου Stuttgart 
21, οι γερμανικές αρχές έχουν διεξαγάγει επαρκείς δοκιμές για τον εντοπισμό της παρουσίας 
προστατευόμενων ειδών, και έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή των 
αρνητικών επιπτώσεων στα εν λόγω είδη. Ως εκ τούτου, δεν διαπιστώνεται στην παρούσα 
υπόθεση παράβαση του άρθρου 12 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η Επιτροπή προτίθεται 
να κλείσει την υπόθεση και έχει ενημερώσει σχετικά τον καταγγέλλοντα, δίνοντας του τη 
δυνατότητα να υποβάλει περαιτέρω παρατηρήσεις εντός προθεσμίας ενός μηνός.


