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Komisja Petycji

30.1.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1120/2010, którą złożył Hans-Georg Widmann (Niemcy), w sprawie 
przekształcenia budynku dworca kolejowego w Stuttgarcie oraz 
wynikających z tego naruszeń przepisów UE w zakresie ochrony dzikich 
zwierząt

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zauważa, że przekształcenie budynku dworca kolejowego w Stuttgarcie 
oraz związane z tym wycięcie drzew, w ramach projektu „Stuttgart 21”, zniszczy liczne 
siedliska i lęgowiska nietoperzy, w tym borowca wielkiego (Nyctalus noctula) oraz gołębia 
siniaka (Columba oenas). Wzywa on Parlament Europejski do podjęcia działań w zakresie 
mającego zastosowanie prawodawstwa UE, a w szczególności dyrektywy Rady 79/409/EWG 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Składający petycję twierdzi, że przekształcenie budynku dworca kolejowego w Stuttgarcie 
oraz związane z tym wycięcie drzew zniszczy liczne siedliska i lęgowiska nietoperzy i ptaków 
i może spowodować śmierć tych zwierząt. Według składającego petycję stanowi to 
naruszenie art. 5 dyrektywy 2009/147/WE1 (dyrektywa ptasia) oraz art. 12 ust. 1 lit. a), b) i d) 

                                               
1 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
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dyrektywy 92/43/EWG1 (dyrektywa siedliskowa). 

Komisja również otrzymała od składającego petycję skargę w tej sprawie. Zwróciła się do 
władz Niemiec o ustosunkowanie się do domniemanego naruszenia dyrektywy siedliskowej i 
dyrektywy ptasiej. Władze Niemiec poinformowały, że przyjęto wszelkie niezbędne środki 
celem ochrony życia zwierząt i uniknięcia niepokojenia gatunków w czasie realizacji projektu 
oraz że nie naruszono powyższych dyrektyw.  Władze Niemiec wytłumaczyły również, że 
przyjęto niezbędne środki celem zapewnienia zgodności z dyrektywami. 

Wnioski

Komisja ocenia obecnie odpowiedź władz Niemiec w sprawie dworca kolejowego w 
Stuttgarcie. Poinformowano składającego petycję o aktualnej sytuacji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Po pozytywnym wyniku referendum w sprawie projektu „Stuttgart 21” Komisja poprosiła 
władze niemieckie o poinformowanie, jakie prace zostaną wykonane i jak zostanie 
zapewniona zgodność z wymogami ochrony gatunków określonymi w art. 12 dyrektywy 
siedliskowej. W międzyczasie Komisja otrzymała dodatkowe informacje (zarówno w ramach 
skargi, jak i petycji) i przeanalizowała je w trakcie badania sprawy. 

Na podstawie dostępnych informacji sytuacja wydaje się przedstawiać następująco:

Konstrukcja nowego dworca kolejowego będzie wymagała ścięcia drzew i usunięcia innej 
roślinności w parku, a także zburzenia południowego skrzydła budynku dworca i przeróbek w 
głównej hali dworca.

Po stwierdzeniu przy wycince drzew we wrześniu 2010 r., że w miejscu tym występuje 
pachnica dębowa, właściwy organ nakazał przerwanie prac do czasu przedstawienia przez 
wykonawcę projektu programu środków na rzecz ochrony gatunków. Przeprowadzono 
dodatkowe badania występowania chronionych gatunków i wpływu na nie prowadzonych 
prac. Badania te wykazują obecność chronionych ptaków, nietoperzy i pachnicy dębowej w 
parku oraz nietoperzy w budynkach dworca. W badaniu występowania pachnicy dębowej w 
parku określono drzewa, które są konieczne do ochrony tego gatunku. Drzewa te powinny być 
chronione w czasie prac konstrukcyjnych.

Dotychczas podjęto decyzję o podjęciu lub podjęto następujące środki na rzecz ochrony 
gatunków w czasie prac:

- zainstalowanie alternatywnych siedlisk dla nietoperzy i gołębia siniaka, aby 
zrekompensować utratę ich siedlisk w parku;

- decyzja, by nie ścinać drzew w sezonie lęgowym ptaków;
- decyzja o ograniczeniu wykorzystywania sztucznego światła, aby uniknąć negatywnych 

skutków dla pachnicy dębowej i nietoperzy. 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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W odróżnieniu od powyższych działań program środków na rzecz ochrony gatunków nie 
został jeszcze ukończony. Władze niemieckie potwierdziły, że prace nie będą prowadzone, 
dopóki nie zostanie on zatwierdzony przez właściwy organ.

Komisja będzie w dalszym ciągu nadzorowała poprawne stosowanie art. 12 dyrektywy 
siedliskowej w czasie prac związanych z rekonstrukcją dworca kolejowego w Stuttgarcie.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Komisja śledziła w dalszym ciągu proces zapewniania zgodności z unijnymi wymogami 
ochrony gatunków w omawianej sprawie.
W dniu 26 stycznia 2012 r. właściwy organ przyjął decyzję zatwierdzającą środki w 
dziedzinie ochrony gatunków, które trzeba będzie zastosować przy wycince drzew w parku.
Środki te obejmują w szczególności:

 nadzór zgodności budowy z wymogami ekologicznymi
 zakaz wycinki drzew w okresie od 1.3 do 30.9.
 ochronę pozostałych drzew
 otoczenie pozostałej roślinności i siedlisk ochronnym ogrodzeniem
 ochronę drzew będących siedliskami i potencjalnymi siedliskami pachnicy dębowej i 

nietoperzy
 otoczenie drzew ochronnym ogrodzeniem w czasie robót
 monitorowanie wilgotności gleby i systemu nawadniania dla pozostałych starych 

drzew
 zainstalowanie budek dla nietoperzy jako siedlisk zastępczych 
 zakaz bezpośredniego oświetlania pozostałych starych drzew w czasie robót.

W marcu 2012 r. Komisja została poinformowana przez składającego petycję, że przy 
wycince drzew odkryto larwy pachnicy dębowej w jednym z wyciętych drzew.
Na posiedzeniu pakietowym w dniu 27 marca 2012 r. w Berlinie władze niemieckie 
przedstawiły środki w dziedzinie ochrony gatunków zatwierdzone na mocy decyzji z dnia 26 
stycznia 2012 r. Wyjaśniły one również, że larwy pachnicy dębowej zostały odkryte tylko w 
jednym drzewie, że przewieziono je do laboratorium, gdzie zostaną wyhodowane, a następnie 
wypuszczone na wolność w odpowiednim siedlisku. Przeprowadzono również dalsze badania 
pozostałych drzew, które wykazały, że jedno z drzew jest potencjalnym siedliskiem, a drugie 
potwierdzonym siedliskiem pachnicy dębowej. W związku z tym w mocy pozostaje zakaz 
wycinki tych drzew wprowadzony decyzją z dnia 26 stycznia 2012 r.
We wrześniu 2012 r. Komisja została poinformowana, że pachnicy dębowej zagrażają też 
roboty prowadzone na terenie mającym znaczenie dla Wspólnoty Stuttgarter Bucht. Komisja 
zwróciła się do władz niemieckich o ustosunkowanie się do tego zarzutu.
W dniu 13 listopada 2012 r. władze niemieckie poinformowały Komisję, że środki ochronne 
określone w decyzji z dnia 26 stycznia 2012 r. i w zmianie zezwolenia z dnia 23 października 
2012 r. mającej na celu zapobieżenie szkodom dla pachnicy dębowej stosują się też do terenu 
Stuttgarter Bucht w zakresie, w jakim prowadzone są tam roboty.
Zmiana zezwolenia z dnia 23 października 2012 r. obejmuje środki w dziedzinie ochrony 
gatunków związane z robotami dotyczącymi gospodarki wodami gruntowymi.
Komisja zwróciła się do władz niemieckich o dopilnowanie, by informacje dotyczące 
środków w dziedzinie ochrony gatunków były publicznie dostępne. Władze niemieckie 
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poinformowały Komisję, że ogólne informacje dotyczące aspektów środowiskowych projektu 
znajdują się na poświęconej mu stronie internetowej:
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/umwelt/baeume/mittlerer-schlossgarten/

Decyzja właściwego organu dotycząca zezwolenia na realizację projektu jest dostępna pod 
następującym linkiem:
http://www.eba.bund.de/cln_031/nn_758326/DE/Infothek/PF/Beschluesse/BW/bw__node.ht
ml?__nnn=true
Ponadto niezależnie od projektu „Stuttgart 21” Komisja zwróciła się do władz niemieckich o 
przygotowanie programu środków na rzecz poprawy stanu ochrony pachnicy dębowej.
Władze niemieckie odpowiedziały, że taki program zostanie opracowany przez Badenię-
Wirtembergię. Przygotowywanie programu rozpocznie się na początku 2013 r., a jego 
wdrażanie – na początku 2014 r.
Na podstawie dostępnych informacji Komisja uważa, że w ramach projektu „Stuttgart 21”
władze niemieckie przeprowadziły wystarczające testy na obecność chronionych gatunków i 
przyjęły niezbędne środki w celu uniknięcia negatywnych skutków dla tych gatunków, w 
związku z czym w omawianym przypadku nie można stwierdzić naruszenia art. 12 dyrektywy 
siedliskowej. Komisja zamierza zamknąć sprawę i poinformowała o tym składającego 
petycję, aby umożliwić mu przekazanie dodatkowych uwag w ciągu miesiąca.


