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Θέμα: Αναφορά 1360/2011, του D. M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
προστασία μνημείων στο έργο Stuttgart 21

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός της Στουτγάρδης (Γερμανία), ο 
οποίος εμπίπτει στην προστασία μνημείων, απειλείται από το κατασκευαστικό έργο Stuttgart 
21. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η βόρεια πτέρυγα του παλιού κτιρίου έχει ήδη 
κατεδαφιστεί, ενώ πρόκειται να κατεδαφιστεί και η νότια πτέρυγα. Ο αναφέρων αναρωτιέται 
εάν οι γερμανικές αρχές έχουν τηρήσει τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί 
προστασίας των μνημείων κατά το σχεδιασμό και την ανάθεση του έργου Stuttgart 21 και 
ζητεί τη διενέργεια σχετικής έρευνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Ο κεντρικός τερματικός σταθμός της Στουτγάρδης, ο οποίος σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε από τον αρχιτέκτονα Bonatz την περίοδο 1914-1928, θεωρείται 
αρχιτεκτονική κληρονομιά και υπάγεται – ως καταγεγραμμένο κρατικό μνημείο- στο 
καθεστώς ειδικής προστασίας της νομοθεσίας του κρατιδίου της Βάδης Βυρτεμβέργης  Η 
κατασκευή ενός νέου υπόγειου κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού - του επονομαζόμενου 
και έργου Stuttgart 21 (S21) – συνεπαγόταν σημαντικές εργασίες κατεδάφισης της τωρινής 
πολεοδομικής επιφάνειας περιλαμβανομένων τμημάτων του προστατευόμενου τερματικού 
σταθμού.
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Οι σημαντικές και μακροπρόθεσμες συνέπειες εξετάστηκαν κατά τη διαδικασία εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία διεξήχθη ως μέρος της διαδικασίας έγκρισης του 
έργου, όταν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις. Η αρμόδια ομοσπονδιακή αρχή 
(ομοσπονδιακή υπηρεσία σιδ/μων - Eisenbahn-Bundesamt – EBA) γνώριζε τα αντιμαχόμενα 
συμφέροντα ανάμεσα στη διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και 
στα αναπτυξιακά συμφέροντα των αιτούντων την άδεια του έργου, όρισε δε ότι το δημόσιο 
συμφέρον των κυκλοφοριακών, επιχειρησιακών και αστικού σχεδιασμού ωφελειών του 
προταθέντος νέου υπόγειου έργου υπερέχει, και συνεπώς ενέκρινε το έργο.

Οι νομικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 85/337/EOK1, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/EK2, 2003/35/ΕΚ3 και 2009/31/EK (οδηγία για την 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων-ΕΠΕ), σχετικά με τη συμπερίληψη πτυχών της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, 
ικανοποιούνται μέσω της εφαρμογής της σχετικής εθνικής νομοθεσίας κατά τα στάδια 
έγκρισης του έργου. Κατόπιν προσφυγών τα εθνικά δικαστήρια απεφάνθησαν ότι εναπόκειτο 
στη διακριτική ευχέρεια των αρχών να σταθμίσουν τις αντίστοιχες αξίες ανάμεσα στη 
διατήρηση και την επένδυση και να καθορίσουν το στόχο που θα υπηρετούσε καλύτερα το 
δημόσιο συμφέρον.

Το έργο S 21 συνάντησε έντονη και ευρεία αντίσταση ιδιαίτερα από το άμεσα ενδιαφερόμενο 
κοινό, και για το λόγο αυτό διεξήχθη δημοψήφισμα για να ζητηθεί η γνώμη του πληθυσμού 
της Βάδης Βυρτεμβέργης, όπου η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος υποστήριξε το εν λόγω 
έργο.

Οι εργασίες εκτέλεσης του έργου ξεκίνησαν την περίοδο 2010/2011. Η κατεδάφιση της 
βόρειας πτέρυγας έλαβε χώρα το 2010 και της νότιας πτέρυγας το 2012. Το παλαιό κτίριο του 
κεντρικού τερματικού σταθμού παραμένει άθικτο και θα ενσωματωθεί στο νέο σταθμό.  

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή δεν διαπιστώνει μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπει η 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Εναπόκειται στις εθνικές αρχές να καθορίσουν την έκταση 
στην οποία αξιολογούν την ιστορική, πολιτισμική και αρχιτεκτονική σπουδαιότητα των
επιπτώσεων ενός έργου κατά την εκτίμηση και έγκριση αυτού, σύμφωνα με τη σχετική εθνική 
νομοθεσία, η οποία επίσης προβλέπει διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το 
ενδιαφερόμενο κοινό, καθώς επίσης και πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
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