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Ref.: Petiția nr. 1120/2010, adresată de Hans-Georg Widmann, de cetățenie germană, 
privind transformarea gării din Stuttgart și încălcarea implicită a legislației UE 
privind protejarea animalelor sălbatice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază faptul că transformarea gării din Stuttgart și tăierile de copaci asociate 
acestei acțiuni, proiectul „Stuttgart 21”, vor distruge numeroase habitate și zone de 
reproducere pentru lilieci, inclusiv ale liliacului de seară (Nyctalus noctula) și ale porumbeilor 
de scorbură (Columba oenas). Acesta solicită Parlamentului European să intervină în temeiul 
legislației aplicabile a UE și, în special, al Directivei Consiliului 79/409/CEE privind 
conservarea păsărilor sălbatice și al Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 decembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011.

Petiționarul susține că transformarea gării din Stuttgart și tăierile de copaci asociate acestei 
acțiuni vor distruge numeroase habitate și zone de reproducere pentru lilieci și păsări și riscă 
să provoace moartea acestor animale. În opinia petiționarului, aceste aspecte constituie o 
încălcare a articolului 5 din Directiva 2009/147/CE1 (Directiva privind conservarea păsărilor 
sălbatice) și a articolului 12 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Directiva 92/43/CEE2

                                               
1 JO L 20, 26.1.2010, p. 7.
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
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(Directiva privind conservarea habitatelor naturale). 

Comisia a primit și o plângere în această privință din partea petiționarului. Comisia a solicitat 
autorităților germane să comenteze presupusa încălcare a directivelor privind păsările 
sălbatice și habitatele naturale. Răspunsul autorităților germane a fost că s-au luat toate 
măsurile necesare pentru a preveni pierderea de vieți și perturbarea speciilor pe durata 
proiectului și că directivele menționate mai sus nu au fost încălcate. Autoritățile germane au 
explicat, de asemenea, că s-au luat măsurile necesare pentru a asigura respectarea directivelor. 

Concluzie

Comisia evaluează în prezent răspunsul primit din partea autorităților germane privind gara 
din Stuttgart. Reclamantul a fost informat cu privire la starea de fapt.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 17 februarie 2012

În urma rezultatelor pozitive ale referendumului privind proiectul „Stuttgart 21”, Comisia a 
solicitat autorităților germane informații privind lucrările care urmează a fi întreprinse și 
modul în care se va asigura conformitatea cu cerințele de protecție a speciilor prevăzute la 
articolul 12 din Directiva privind conservarea habitatelor naturale. Între timp, Comisia a 
primit informații suplimentare (atât în cadrul plângerii, cât și în cadrul petiției) pe care le-a 
luat în considerare în examinarea cazului. 

Pe baza informațiilor disponibile, situația pare a fi următoarea:

Construirea noii gări va necesita tăierea copacilor și înlăturarea oricărei alte forme de 
vegetație din parc, precum și demolarea aripii sudice a clădirii gării și efectuarea unor 
modificări la nivelul sălii principale a acesteia.

În urma descoperirii de gândaci sihaștri în timpul tăierii de copaci în septembrie 2010, 
autoritatea competentă a dispus sistarea lucrărilor până la prezentarea, de către promotorul 
proiectului, a unui program de măsuri pentru protecția speciilor. S-au realizat studii 
suplimentare privind existența unor specii protejate și impactul lucrărilor asupra acestora. 
Aceste studii demonstrează faptul că în parc există specii de păsări, lilieci și gândaci sihaștri, 
protejate de lege, iar în clădirile gării există, de asemenea, specii de lilieci protejate de lege. 
Studiul privind prezența gândacilor sihaștri în parc a identificat copacii necesari pentru 
protejarea acestora. Aceste specii de copaci ar trebui protejate în timpul lucrărilor de 
construcție.

Pentru protejarea speciilor în timpul lucrărilor de construcție s-a decis deja adoptarea 
următoarelor măsuri, dintre care unele s-au pus deja în aplicare:

- instalarea de habitate alternative pentru lilieci și pentru porumbeii de scorbură, în schimbul 
habitatelor distruse din parc;
- interdicția de tăiere a copacilor în timpul sezonului de împerechere;
- restricționarea utilizării luminii artificiale pentru evitarea efectelor negative asupra 
gândacilor sihaștri și a liliecilor. 
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Programul de măsuri pentru protecția speciilor nu a fost încă finalizat, singurele măsuri decise 
fiind cele menționate mai sus. Autoritățile germane au confirmat faptul că lucrările nu vor 
continua decât după autorizarea, de către autoritatea competentă, a programului de măsuri.

Comisia va continua să monitorizeze aplicarea corectă a articolului 12 din Directiva privind 
conservarea habitatelor naturale pe parcursul lucrărilor de reconstrucție a gării din Stuttgart.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV. II), primit la 30 ianuarie 2013

Comisia a continuat monitorizarea respectării cerințelor de protecție a speciilor din UE în 
acest caz. 
La 26 ianuarie 2012, autoritatea competentă a adoptat o decizie de aprobare a măsurilor 
pentru protecția speciilor care urmează să fie luate pe perioada tăierii copacilor din parc. Sunt 
prevăzute, în special, următoarele măsuri:

 Monitorizarea ecologică a construcției
 Nicio tăiere a copacilor între 1.3 și 30.9
 Protecția copacilor rămași
 Împrejmuiri de protecție în jurul vegetației și habitatelor rămase
 Conservarea copacilor și a eventualilor copaci care reprezintă habitatul gândacilor 

sihaștri și al liliecilor
 Împrejmuiri de protecție în jurul copacilor pe perioada lucrărilor
 Monitorizarea umidității solului și un sistem de irigare pentru copacii bătrâni rămași
 Instalarea unor cuști pentru lilieci drept habitate compensatorii 
 Fără iluminat direct al copacilor bătrâni rămași, pe perioada lucrărilor

În martie 2012, Comisia a fost informată de petiționar că pe perioada tăierii copacilor au fost 
descoperite larve ale gândacului sihastru într-unul dintre copacii tăiați.
În cadrul reuniunii generale din 27 martie 2012 de la Berlin, autoritățile germane au prezentat 
măsurile pentru protecția speciilor aprobate prin Decizia din 26 ianuarie 2012. Ele au explicat, 
de asemenea, că larvele gândacului sihastru au fost găsite numai într-un copac, că au fost duse 
la un laborator unde vor fi crescute, iar apoi vor fi eliberate într-un habitat adecvat. Copacii 
rămași au fost supuși unor examinări suplimentare. Examinările au arătat că un copac 
reprezintă un eventual habitat, iar cel de-al doilea copac un habitat confirmat pentru gândacul 
sihastru. Prin urmare, interdicția de a tăia acești copaci, care a fost instituită prin Decizia din 
26 ianuarie 2012, se justifică în continuare. 
În septembrie 2012, Comisia a fost informată că gândacul sihastru este amenințat, de 
asemenea, de lucrările efectuate în situl de importanță comunitară „Stuttgarter Bucht”. 
Comisia a solicitat autorităților germane să ofere observații cu privire la această afirmație. 
La 13 noiembrie 2012, autoritățile germane au informat Comisia că măsurile de protecție 
definite în Decizia din 26 ianuarie 2012 și în amendamentul la autorizația din 23 octombrie 
2012 pentru prevenirea pagubelor aduse gândacului sihastru se aplică, de asemenea, sitului 
„Stuttgarter Bucht”, atâta timp cât pagubele sunt cauzate de lucrări. 
Amendamentul la autorizația din 23 octombrie 2012 include măsuri pentru protecția speciilor 
în timpul lucrărilor de gestionare a apelor subterane.
Comisia a solicitat autorităților germane să se asigure că informațiile privind măsurile pentru 
protecția speciilor sunt disponibile publicului. Autoritățile germane au informat Comisia că 
informațiile generale privind aspectele de mediu ale proiectului pot fi găsite pe pagina de 
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internet a proiectului:
http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/umwelt/baeume/mittlerer-schlossgarten/

Decizia autorității competente cu privire la autorizarea proiectului poate fi consultată la adresa 
următoare: 
http://www.eba.bund.de/cln_031/nn_758326/DE/Infothek/PF/Beschluesse/BW/bw__node.ht
ml?__nnn=true
În plus, independent de proiectul „Stuttgart 21”, Comisia a solicitat autorităților germane să 
elaboreze un program de măsuri pentru îmbunătățirea statutului de conservare a gândacului 
sihastru. Autoritățile germane au răspuns că un astfel de program va fi elaborat de Baden-
Württemberg. Pregătirea programului va începe la începutul anului 2013, iar punerea în 
aplicare la începutul anului 2014.
Pe baza informațiilor disponibile, Comisia consideră că autoritățile germane au efectuat în 
cadrul proiectului „Stuttgart 21” suficiente teste pentru a detecta prezența speciilor protejate și 
au luat măsurile necesare pentru evitarea impacturilor negative asupra acestor specii, astfel că 
nu poate fi stabilită în acest caz o încălcare a articolului 12 din Directiva privind conservarea 
habitatelor naturale. Comisia intenționează să închidă cazul și a informat petiționarul cu 
privire la aceasta, oferindu-i posibilitatea de a prezenta observații suplimentare în termen de o 
lună.


