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Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1360/2011, внесена от D. M., с германско гражданство, относно 
защитата на паметници във връзка с проекта „Щутгарт 21“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че гарата в град Щутгарт (Германия), която е 
класифицирана като паметник, е застрашена от строителния проект „Щутгарт 21“. 
Според вносителя на петицията северното крило на старата сграда вече е разрушено, а 
и южното също подлежи на разрушаване. Вносителят на петицията се пита дали по 
време на планирането и възлагането на проекта „Щутгарт 21“ германските власти са се 
съобразили с европейските нормативни разпоредби относно защитата на паметниците. 
Той отправя искане за разследване на случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Основната крайна гара в Щутгарт, която е проектирана и построена от архитекта Bonatz 
през периода 1914—1928 г., се счита за архитектурно наследство и се ползва, в 
качеството си на регистриран държавен паметник, със специална защита съгласно 
законодателството на провинция Баден-Вюртемберг.  Построяването на нова подземна 
централна гара – известно и под наименованието проект „Щутгарт 21“ — е включвало 
мащабни дейности по разрушаване на настоящата наземна инфраструктура, 
включително части от защитената крайна гара. 

Тези значителни и трайни последици са били разгледани в рамките на процедурата по 
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извършване на оценка на въздействието върху околната среда, която е била част от 
процеса на одобряване на проекта, като са били обсъдени и алтернативни решения. 
Компетентният федерален орган (Федерална железопътна служба — Eisenbahn-
Bundesamt) е осъзнавал конфликта на интереси между опазването на културното и 
архитектурно наследство и интересите на вносителите на проекта, свързани с 
реализирането на строежа, и е определил, че обществените интереси във връзка с 
ползите от предложения проект за нова подземна гара по отношение на транспорта, 
функционирането и градоустройството са от първостепенно значение, и поради това е 
одобрил проекта.

Правните изисквания, определени в Директива 85/337/ЕИО1, изменена с директиви 
97/11/EО2, 2003/35/EО3 и 2009/31/EО (Директива относно оценката на въздействието 
върху околната среда), за включване на аспектите на архитектурното наследство в 
оценката на въздействието на проекта върху околната среда са изпълнени чрез 
прилагането на съответните национални закони по време на етапите на одобряване на 
проекта.  При обжалването на решението през националните съдилища беше 
постановено, че органите, след като те надлежно разгледат съответните аргументи в 
полза на опазването и на инвестициите, разполагат с дискреционни правомощия да 
определят коя от целите взема превес по отношение на обществените интереси.

Проектът „Щутгарт 21“ срещна силна и широко разпространена съпротива, особено от 
страна на пряко засегнатите граждани, поради което в Баден-Вюртемберг се проведе 
консултативен референдум, в рамките на който мнозинството от избирателите 
подкрепиха проекта „Щутгарт 21“.

Дейностите по практическото реализиране на проекта започнаха през 2010/2011 г. 
Северното крило беше разрушено през 2010 г., а южното – през 2012 г. Основната 
сграда на старата крайна гара е непокътната и ще бъде интегрирана в новата гара.  

Заключение
Комисията не може да установи наличието на незачитане на изискванията, определени в 
законодателството на ЕС в областта на околната среда. Националните органи са тези, 
които в етапа на извършването на оценка или на одобряване на даден проект следва да 
определят степента, в която те ценят историческото, културното или архитектурното 
значение на неговото въздействие, в съответствие със съответното национално 
законодателство, което предвижда също провеждането на консултации с компетентните 
служби и засегнатите граждани, както и достъп до правосъдие.
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