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Tárgy: Hans-Georg Widmann német állampolgár által benyújtott 1120/2010. számú 
petíció a stuttgarti pályaudvar átépítéséről, és ehhez kapcsolódóan a vadon 
élő állatok védelméről szóló európai uniós jogszabályok megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy a stuttgarti pályaudvar átépítése és az átépítéssel 
kapcsolatos fakivágások – az úgynevezett „Stuttgart 21” projekt – denevérek, többek között 
az óriás koraidenevér (Nyctalus) és kék galambok (Columba oenas) számtalan élőhelyét és 
párzási helyét teszik tönkre. Tekintettel az Európai Unió e területen hatályos jogszabályaira, 
mindenekelőtt a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvre és a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
92/43/EGK tanácsi irányelvre, a petíció benyújtója az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a stuttgarti pályaudvar átalakítása és az ahhoz 
kapcsolódó fakivágás denevérek és madarak számos élőhelyét és költőhelyét teszi tönkre, és 
ezen állatok elpusztulásával fenyeget. A petíció benyújtója szerint ez a 2009/147/EK irányelv1
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PE462.674v03-00 2/4 CM\925796HU.doc

HU

(madárvédelmi irányelv) 5. cikke, valamint a 92/43/EGK irányelv1 (élőhelyvédelmi irányelv) 
12. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontja megsértésének minősül. 

A Bizottsághoz szintén érkezett panasz a petíció benyújtójától e tárgyban. A Bizottság 
felkérte a német hatóságokat, hogy nyilvánítsanak véleményt az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelv állítólagos megsértésével kapcsolatban. A német hatóságok azt 
válaszolták, hogy a projekt során minden szükséges intézkedést meghoztak az említett 
fajokhoz tartozó állatok pusztulásának és bárminemű megzavarásának megelőzésére, és hogy 
a fenti irányelveket nem sértették meg. A német hatóságok kifejtették azt is, hogy a 
jogszabályoknak való megfelelés érdekében meghozták a szükséges intézkedéseket. 

Következtetés

A Bizottság jelenleg elemzi a német hatóságok stuttgarti pályaudvarral kapcsolatos válaszát. 
A petíció benyújtója tájékoztatást kapott a helyzet jelenlegi állásáról.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. február 17.

A „Stuttgart 21” projektről tartott népszavazás pozitív kimenetelét követően a Bizottság 
tájékoztatást kért a német hatóságoktól azzal kapcsolatban, hogy milyen munkálatokra kerül 
sor, és hogyan biztosítják a fajok védelmére vonatkozó – az élőhelyvédelmi irányelv 12. cikke 
szerinti – követelmények betartását. Eközben a Bizottság (a panasszal, illetve a petícióval 
összefüggésben) további információkhoz jutott, amelyeket az ügy vizsgálata során figyelembe 
vett. 

A rendelkezésre álló információk alapján a következők állapíthatók meg:

Az új pályaudvar építéséhez fákat kell kivágni és egyéb növényeket kell eltávolítani a 
parkból, valamint le kell bontani a pályaudvar épületének déli szárnyát, és változtatni kell a 
pályaudvar központi csarnokán.

Amikor 2010 szeptemberében a fák kivágása során remetebogarak előfordulását észlelték, az 
illetékes hatóság elrendelte a munkálatok leállítását, amíg a projektgazda be nem mutatott egy 
intézkedési programot a fajok védelmére vonatkozóan. Emellett további tanulmányokat 
készítettek a védett fajok előfordulásáról és a munkálatok rájuk gyakorolt hatásáról. Ezek a 
tanulmányok azt mutatták, hogy a parkban védett madarak, denevérek és remetebogarak 
élnek, a pályaudvar épületében pedig denevérek laknak. A remetebogarak parkon belüli 
előfordulásáról készített tanulmány kimutatta, hogy a remetebogár védelméhez szükség van a 
fákra. Ezeket a fákat az építési munkálatok során védeni kell.

A fajok munkálatok alatti védelme érdekében az alábbi intézkedéseket már előirányozták, 
illetve bevezették:

- alternatív élőhelyek kialakítása a denevérek és a kék galambok számára a parkon belüli 
élőhelyek csökkenésének kompenzálása céljából;
- határozat arról, hogy a madarak költési ideje alatt nem vágnak ki fát;
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- határozat a mesterséges világítás használatának korlátozásáról a remetebogarakra és a 
denevérekre gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében. 

A fentiektől eltérően a fajok védelmére irányuló intézkedési programot még nem 
véglegesítették. A német hatóságok megerősítették, hogy a munkálatokra mindaddig nem 
kerül sor, amíg az illetékes hatóság jóvá nem hagyta az intézkedési programot.

A Bizottság a továbbiakban is nyomon követi az élőhelyvédelmi irányelv 12. cikkének helyes 
alkalmazását a stuttgarti pályaudvar újjáépítési munkálatai során.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II): 2013. január 30.

A Bizottság az ügy vonatkozásában folytatta a fajok védelmére vonatkozó uniós 
követelményeknek való megfelelés nyomon követését. 
Az illetékes hatóság 2012. január 26-án határozatot fogadott el, amelyben jóváhagyta a
parkban történő fakivágások során a fajok védelmében meghozandó intézkedéseket. A 
határozat különösen az alábbi intézkedésekről rendelkezik:

 az építkezés ökológiai szempontú nyomon követése
 a fakivágások március 1. és szeptember 30. közötti szüneteltetése
 a megmaradó fák védelme
 védőkerítés kialakítása a megmaradó növényzet és élőhelyek körül
 a remetebogarak és denevérek élőhelyéül, illetve potenciális élőhelyéül szolgáló fák 

védelme
 védőkerítés kialakítása a fák körül a munkálatok idejére
 a talaj nedvességtartalmának ellenőrzése és öntözőrendszer kialakítása a megmaradó 

fák számára
 denevérodúk felállítása pótlólagos élőhelyekként 
 a megmaradó öreg fák közvetlen megvilágításának mellőzése a munkálatok során.

A Bizottság 2012 márciusában azt a tájékoztatást kapta a petíció benyújtójától, hogy a 
fakivágások során az egyik kivágott fán remetebogár-lárvákat találtak.
A német hatóságok a 2012. március 27-én Berlinben tartott összevont ülésen bemutatták a 
2012. január 26-i határozattal elfogadott fajvédelmi intézkedéseket. Emellett kifejtették, hogy 
csak egyetlen fán találtak remetebogár-lárvákat, és hogy azokat laboratóriumba vitték, ahol 
kitenyésztik, majd egy megfelelő élőhelyen szabadon engedik őket. A megmaradó fákat 
további vizsgálatoknak vetették alá. A vizsgálatok azt mutatták, hogy egy fa potenciális 
remetebogár-élőhely, egy másik pedig bizonyítottan remetebogarak élőhelyéül szolgál. 
Ezekre a fákra vonatkozóan ezért fennmarad a kivágási tilalom, amelyet a 2012. január 26-i 
határozat rendelt el. 
A Bizottság 2012 szeptemberében azt a tájékoztatást kapta, hogy a remetebogarakat a 
„Stuttgarter Bucht” nevű közösségi jelentőségű természeti területen végzett munkálatok is 
veszélyeztetik. A Bizottság felkérte a német hatóságokat, hogy reagáljanak erre az állításra. 
A német hatóságok 2012. november 13-án tájékoztatták a Bizottságot, hogy a 2012. január 
26-i határozatban, valamint a remetebogarak károsításának megelőzését célzó 2012. október 
23-i engedélymódosításban megállapított védelmi intézkedések a „Stuttgarter Bucht” 
területére is alkalmazandók, amennyiben azt a munkálatok érintik. 
A 2012. október 23-i engedélymódosítás a felszín alatti vizekkel való gazdálkodással 
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kapcsolatos munkálatokat érintő fajvédelmi intézkedéseket tartalmaz.
A Bizottság kérte a német hatóságokat annak biztosítására, hogy a fajvédelmi intézkedésekkel 
kapcsolatos információk nyilvánosan elérhetők legyenek. A német hatóságok tájékoztatták a 
Bizottságot, hogy a projekt weboldalán általános információk találhatók a projekt környezeti 
vonatkozásairól:
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/umwelt/baeume/mittlerer-schlossgarten/

Az illetékes hatóságnak a projekt engedélyezésére vonatkozó határozata az alábbi címen 
érhető el: 
http://www.eba.bund.de/cln_031/nn_758326/DE/Infothek/PF/Beschluesse/BW/bw__node.ht
ml?__nnn=true
Mindezek mellett a Bizottság – a „Stuttgart 21” projekttől függetlenül – kérte a német 
hatóságokat, hogy készítsenek intézkedési programot a remetebogár védettségi állapotának 
javítása érdekében. A német hatóságok azt válaszolták, hogy a programot Baden-
Württemberg tartomány ki fogja dolgozni. A program előkészítése 2013 elején kezdődik meg, 
végrehajtására pedig 2014 elején kerül sor.
A Bizottság a rendelkezésre álló információk alapján úgy véli, hogy a német hatóságok a 
„Stuttgart 21” projekt keretében elegendő vizsgálatot végeztek a védett fajok előfordulásának 
feltárása érdekében, és meghozták a szükséges intézkedéseket a fajokra gyakorolt káros 
hatások megelőzése céljából, így tehát az üggyel kapcsolatban nem állapítható meg az 
élőhelyvédelmi irányelv 12. cikkének megsértése. A Bizottság az ügyet le kívánja zárni, és 
erről tájékoztatta a panasz benyújtóját, biztosítva számára annak lehetőségét, hogy egy 
hónapon belül további észrevételeket tegyen.


