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Suġġett: Petizzjoni 1120/2010, imressqa minn Hans-Georg Widmann, ta’ ċittadinanza 
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 
tat-tgħammir ta’ friefet il-lejl, inkluża l-ispeċi Nyctalus noctula, u tat-tudun tas-siġar Columba 
oenas. Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew 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 ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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/KEE2 (id-Direttiva dwar il-
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Ħabitats). 

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. L-ilmentatur 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 dwar il-Ħabitats. Sadattant, il-Kummissjoni rċeviet tagħrif addizzjonali (kemm fil-
qafas tal-ilment u kemm tal-petizzjoni) u ħaditu inkunsiderazzjoni fl-investigazzjoni tagħha 
tal-każ. 

Abbażi tat-tagħrif disponibbli s-sitwazzjoni tidher li hija kif ġej:

Il-bini tal-istazzjon ferrovjarju l-ġdid se jirrikjedi l-qtugħ 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-ħanfus 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-installazzjoni 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 timmonitorja l-applikazzjoni korretta tal-Artikolu 12 tad-Direttiva 
dwar il-Ħabitats huma u għaddejjin ix-xogħlijiet għar-rikostruzzjoni tal-istazzjon ferrovjarju fi 
Stuttgart.

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

Il-Kummissjoni kompliet timmonitorja l-konformità mar-rekwiżiti tal-UE dwar il-ħarsien tal-
ispeċijiet f’dan il-każ. 
Fis-26 ta’ Jannar 2012, l-awtorità kompetenti adottat deċiżjoni li tapprova miżuri dwar il-
ħarsien tal-ispeċijiet li jridu jittieħdu waqt li jkun qed isir il-qtugħ tas-siġar fil-park. B’mod 
partikolari huma pprovduti l-miżuri li ġejjin:

 Monitoraġġ ta’ bini ekoloġiku
 Ma jsir l-ebda qtugħ ta’ siġar bejn 1.3. u 30.9.
 Ħarsien tas-siġar li jifdal
 Delimitazzjoni protettiva madwar il-veġetazzjoni u l-ħabitats
 Konservazzjoni tas-siġar li jservu ta’ ħabitat jew potenzjalment jistgħu jservu ta’ 

ħabitat għall-ħanfus Osmoderma Eremita u għall-friefet il-lejl
 Delimitazzjoni protettiva madwar is-siġar waqt li jkunu qed isiru x-xogħlijiet
 Monitoraġġ tal-umdità tal-ħamrija u tas-sistema ta’ tisqija għas-siġar xjuħ li jifdal
 Installazzjoni ta’ kaxxi għall-friefet il-lejl bħala kumpens għall-ħabitats 
 Ma jista’ jkun hemm l-ebda dawl dirett fuq is-siġar xjuħ li jifdal waqt li jkunu qed 

isiru x-xogħlijiet

F’Marzu 2012, il-Kummissjoni ġiet infurmata mill-petizzjonant li waqt il-qtugħ tas-siġar, 
instabet larva tal-ħanfusa Osmoderma Eremita f’waħda mis-siġar maqtugħa.
Fil-laqgħa dwar il-pakkett, fis-27 ta’ Marzu 2012 f’Berlin, l-awtoritajiet Ġermaniżi 
ppreżentaw il-miżuri dwar il-ħarsien tal-ispeċijiet approvati bid-Deċiżjoni tas-
26 ta’ Jannar 2012. Spjegaw ukoll li l-larva tal-ħanfusa Osmoderma Eremita nstabu biss 
f’siġra waħda u li ttieħdu f’laboratorju fejn se jkunu mrobbija mbagħad mitluqa f’ħabitat 
adegwat. Saru eżaminazzjonijiet addizzjonali tas-siġar li kien fadal. L-eżaminazzjonijiet urew 
li siġra waħda kienet ħabitat potenzjali u li siġra oħra kienet ikkonfermata l-ħabitat tal-ħanfus 
Osmoderma Eremita. Għalhekk, il-projbizzjoni tal-qtugħ ta’ dawn is-siġar, li kienet stabbilita 
fid-Deċiżjoni tas-26 ta’ Jannar 2012, tibqa’ tgħodd. 
F’Settembru 2012, il-Kummissjoni ġiet infurmata li l-ħanfusa Osmoderma Eremita ġiet 
ipperikolata mix-xogħlijiet li kienu qed isiru fuq is-sit ta’ importanza Komunitarja ‘Stuttgarter 
Bucht’. Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Ġermaniżi għal kummenti dwar din l-
allegazzjoni. 
Fit-13 ta’ Novembru 2012, l-awtoritajiet Ġermaniżi infurmaw lill-Kummissjoni li l-miżuri ta’ 
ħarsien definiti fid-Deċiżjoni tas-26 ta’ Jannar 2012 u fl-emenda tal-Awtorizzazzjoni tat-
23 ta’ Ottubru 2012 li tipprevjeni l-ħsara fuq il-ħanfusa Osmoderma Eremita japplikaw ukoll 
għas-sit ‘Stuttgarter Bucht’, sakemm dan huwa kkonċernat mix-xogħlijiet. 
L-emenda tal-Awtorizzazzjoni tat-23 ta’ Ottubru 2012 fiha miżuri dwar il-ħarsien tal-
ispeċijiet relatati max-xogħlijiet ta’ ġestjoni tal-ilma ta’ taħt l-art.
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Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Ġermaniżi jiżguraw li tagħrif fuq il-miżuri dwar il-
ħarsien tal-ispeċijiet huwa disponibbli għall-pubbliku. L-awtoritajiet Ġermaniżi infurmaw lill-
Kummissjoni li tagħrif ġenerali fuq l-aspetti ambjentali tal-proġett jinsab fuq il-websajt tal-
proġett:
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/umwelt/baeume/mittlerer-schlossgarten/

Id-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti dwar l-awtorizzazzjoni tal-proġett hija aċċessibbli fil-link 
li ġejja: 
http://www.eba.bund.de/cln_031/nn_758326/DE/Infothek/PF/Beschluesse/BW/bw__node.ht
ml?__nnn=true
Barra minn hekk, indipendentement mill-proġett Stuttgart 21, il-Kummissjoni talbet lill-
awtoritajiet Ġermaniżi jipproduċu programm ta’ miżuri biex itejbu l-istatus ta’ konservazzjoni 
tal-ħanfusa Osmoderma Eremita. L-awtoritajiet Ġermaniżi rrispondew li programm bħal dan 
se jkun żviluppat minn Baden-Württemberg. It-tħejjija tal-programm se tibda kmieni fl-2013 
u l-implimentazzjoni tibda fil-bidu tal-2014.
Abbażi tat-tagħrif disponibbli, il-Kummissjoni tikkunsidra li fil-qafas tal-proġett Stuttgart 21, 
l-awtoritajiet Ġermaniżi għamlu testijiet suffiċjenti biex jiddeterminaw il-preżenza tal-
ispeċijiet protetti u ħadu l-miżuri meħtieġa biex jevitaw impatti negattivi fuqhom, u għalhekk 
ksur tal-Artikolu 12 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats ma jistax ikun stabbilit f’dan il-każ. Il-
Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tagħlaq il-każ u infurmat lill-ilmentatur b’dan u tagħtu l-
possibbiltà li jissottometti aktar kummenti fi żmien xahar.


