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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1360/2011 af D. M., tysk statsborger, om beskyttelse af 
bygningsværker i forbindelse med projektet Stuttgart 21

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at Stuttgarts banegård (Tyskland), som er et fredet bygningsværk, er truet 
af konstruktionsprojektet Stuttgart 21. Den gamle bygnings nordfløj er ifølge andrageren 
allerede revet ned, og sydfløjen skal ligeledes rives ned. Andrageren betvivler, at de tyske 
myndigheder i forbindelse med planlægningen og licitationen af projektet ”Stuttgart 21” har 
taget højde for EU-forskrifterne om beskyttelse af bygningsværker. Han anmoder om en 
undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Stuttgarts hovedbanegård, som blev tegnet og bygget af arkitekt Bonatz i årene 1914-1928, 
anses for at være en arkitektonisk kulturarv og henhører – som et registreret statsmonument -
under den særlige beskyttelsesstatus i Baden-Württembergs delstatslovgivning.

Bygningen af en ny, underjordisk hovedbanegård – også kaldet projektet ”Stuttgart 21” (S21) 
– betød omfattende nedrivningsarbejder i den nuværende overfladestruktur, herunder dele af 
den beskyttede hovedbanegård.

Disse vigtige og vedvarende følger er blevet drøftet i forbindelse med proceduren for 
projektets indvirkning på miljøet, som blev gennemført som et led i projektets 
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godkendelsesprocedure, og hvor der blev drøftet alternative løsninger. Den ansvarlige 
forbundsmyndighed (Forbundsrepublikkens kontor for de tyske statsbaner – Eisenbahn-
Bundesamt – EBA) havde kendskab til interessekonflikten mellem bevarelsen af en kulturel 
og arkitektonisk arv og projektansøgernes udviklingsmæssige interesser og fastslog, at
hensynet til almenvellets interesse i de fordele, som opstår ved trafik-, drifts- og 
byplanlægningen som følge af det foreslåede nye underjordiske projekt, vejede for og 
godkendte derfor projektet. 

De juridiske krav i direktiv 85/337/EØF1 som ændret ved direktiv 97/11/EF2, 2003/35/EF3 og 
2009/31/EF (VVM-direktivet), hvorefter aspekterne i forbindelse med den arkitektoniske arv 
skulle medtages i vurderingen af projektets indvirkning på miljøet, er blevet opfyldt gennem 
anvendelsen af de respektive nationale love under godkendelsesproceduren for projektet. I 
appelsager ved nationale domstole blev det fastslået, at myndighederne havde uindskrænkede 
beføjelser, når det foretog en behørig afvejning af de respektive værdier mellem bevarelse og 
investering, til at fastlægge det mål, der anses for at have en større offentlig interesse.

Da projektet S 21stødte på en stærk og bred modstand især hos den direkte berørte 
befolkning, blev der afholdt en folkeafstemning, hvor befolkningen i Baden-Württemberg 
blev hørt, og hvor flertallet af vælgerne gik ind for projekt S 21.

Der blev i 2010/2011 iværksat foranstaltninger til en praktisk gennemførelse af projektet. 
Nedrivningen af nordfløjen fandt sted i 2010 og sydfløjen i 2012. Banegårdens gamle 
hovedbygning forblev uberørt og vil blive integreret i den nye banegård.  

Konklusion
Kommissionen kan ikke fastslå, at der er sket overtrædelser af de krav, der er fastlagt i EU’s 
miljølovgivning.  Det ligger inden for de nationale myndigheder beføjelser at fastlægge, i hvilket 
omfang de vægter den historiske, kulturelle eller arkitektoniske betydning af følgerne af et 
projekt ved vurderingen og godkendelsen af projektet i overensstemmelse med den relevante 
nationale lovgivning, som også indeholder bestemmelser om høring af de ansvarlige tjenester og 
af den pågældende offentlighed samt om adgang til domstolene.
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