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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.

5. Komisijas papildu atbilde (REV II), kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Komisija šajā lietā ir turpinājusi uzraudzīt atbilstību ES sugu aizsardzības prasībām. 
Kompetentā iestāde 2012. gada 26. janvārī pieņēma lēmumu apstiprināt sugu aizsardzības 
pasākumus, kas jāievēro, izcērtot parkā kokus. Jo īpaši tika nodrošināti šādi pasākumi:

 Būvniecības ekoloģiskā uzraudzība
 Koku ciršanas aizliegums no 1.marta līdz 30. septembrim
 Atlikušo koku aizsardzība
 Aizsargājoša nožogojuma uzstādīšana ap atlikušo veģetāciju un dzīvotnēm
 Lapkoku praulgraužu un sikspārņu apdzīvoto koku un potenciāli apdzīvojamo koku 

saglabāšana 
 Aizsargājošs nožogojums ap kokiem būvniecības darbu laikā
 Augsnes mitruma uzraudzība un laistīšanas sistēmas atlikušajiem vecajiem kokiem
 Sikspārņu māju, kā kompensējošo dzīvotņu, uzstādīšana 
 Atlikušo veco koku tiešas apgaismošanas aizliegums darbu laikā.

Lūgumraksta iesniedzējs 2012. gada martā informēja Komisiju, ka koku ciršanas laikā vienā 
no nocirstajiem kokiem tika atrasti lapkoku praulgrauža kāpuri.
Kopējās sanāksmes laikā Berlīnē, 2012. gada 27. martā Vācijas varas iestādes iepazīstināja ar 
sugu aizsardzības pasākumiem, kas apstiprināti ar 2012. gada 26. janvāra lēmumu. Tika arī 
paskaidrots, ka lapkoku praulgrauža kāpuri tika atklāti tikai vienā kokā, ka tie tika nogādāti 
laboratorijā, kur tiks izaudzināti un pēc tam izlaisti savvaļā atbilstīgā dzīvotnē. Atlikušie koki 
tika vēl rūpīgāk pārbaudīti. Pārbaudēs noskaidrojās, ka viens no kokiem ir potenciāla dzīvotne 
un otrs koks jau ir lapkoku praulgrauža dzīvotne. Tādējādi spēkā palika 2012. gada 
26. janvāra lēmums par šo koku ciršanas aizliegumu. 
Komisija 2012. gada septembrī saņēma informāciju, ka lapkoku praulgrauzis tiek apdraudēts 
arī ar darbiem, kas tiek veikti Kopienas nozīmes teritorijā Stuttgarter Bucht. Komisija prasīja 
Vācijas varas iestādēm sniegt komentārus par šiem apgalvojumiem. 
Vācijas varas iestādes 2012. gada 13. novembrī informēja Komisiju, ka aizsardzības pasākumi 
lapkoku praulgrauža aizsardzībai, kas noteikti ar 2012. gada 26. janvāra lēmumu un 
grozījumiem 2012. gada 23. oktobra atļaujā, attiecas arī uz darbiem, kas tiek veikti Stuttgarter 
Bucht.
Grozījumi 2012. gada 23. oktobra atļaujā paredz sugu aizsardzības pasākumus saistībā ar 
darbiem gruntsūdeņu apsaimniekošanas jomā.
Komisija ir lūgusi Vācijas varas iestādēm nodrošināt, ka informācija par sugu aizsardzības 
pasākumiem ir publiski pieejama. Vācijas varas iestādes ir informējušas Komisiju, ka 
vispārēja informācija par projekta vides aspektiem ir pieejama projekta tīmekļa vietnē:
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/umwelt/baeume/mittlerer-schlossgarten/

Kompetentās iestādes lēmums par projekta apstiprināšanu ir pieejams, sekojot šādai saitei: 
http://www.eba.bund.de/cln_031/nn_758326/DE/Infothek/PF/Beschluesse/BW/bw__node.ht
ml?__nnn=true
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Turklāt, neatkarīgi no projekta Stuttgart 21, Komisija ir prasījusi Vācijas varas iestādēm 
izstrādāt pasākumu programmu, lai uzlabotu lapkoku praulgrauža aizsardzības statusu. 
Vācijas varas iestādes atbildēja, ka šādu programmu izstrādās Bādene-Virtermberga. 
Programmas sagatavošana sāksies 2013. gada sākumā un īstenošana — 2014.gada sākumā.
Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija uzskata, ka saistībā ar projektu Stuttgart 21 
Vācijas varas iestādes ir veikušas pietiekamas pārbaudes, lai noteiktu aizsargājamo sugu 
klātbūtni un veikušas nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu negatīvu ietekmi uz šīm 
sugām, tādējādi šajā lietā nevar konstatēt Dzīvotņu direktīvas 12. panta noteikumu 
pārkāpumu. Komisija plāno šo lietu slēgt un ir attiecīgi informējusi lūgumraksta iesniedzēju, 
dodot viņam iespēju viena mēneša laikā iesniegt papildu komentārus.


