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„Stuttgart 21” elnevezésű projekttel kapcsolatos műemlékvédelemről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint a „Stuttgart 21” elnevezésű építési projekt 
veszélyezteti a műemlékvédelem alatt álló stuttgarti (Németország) vasútállomást. A petíció 
benyújtójának információi szerint a régi épület északi szárnyát már lebontották, és a déli 
szárnyra is ez vár. A petíció benyújtója választ vár arra, hogy a német hatóságok a „Stuttgart 
21” projekttel kapcsolatos terveknél és közbeszerzési pályázatoknál betartották-e a 
műemlékvédelemre vonatkozó európai előírásokat. Vizsgálatot kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A Bonatz építész által 1914 és 1928 között tervezett és épített stuttgarti központi vasútállomás 
építészeti örökségnek számít, és hivatalos nemzeti műemlékként, a Baden–Württemberg 
Landes jogszabály értelmében, különlegesen védett státusszal bír. Egy új, föld alatti központi 
vasútállomás megépítése – amely szintén a „Stuttgart 21” (S21) projekt nevet viseli – együtt 
járt a jelenlegi felszíni infrastruktúra, többek között a védett vasúti pályaudvar bizonyos 
részeinek lebontásával.

Ezekkel a jelentős és maradandó hatásokkal a környezeti hatásvizsgálati eljárás foglalkozott, 
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amelyre az alternatív megoldások figyelembevételekor a projektjóváhagyási eljárás részeként 
került sor. Az illetékes szövetségi hatóság (Szövetségi Vasúti Hivatal – Eisenbahn–
Bundesamt – EBA) tisztában volt azzal, hogy a kulturális és építészeti örökség megőrzése és a 
projekt kérelmezőjének fejlesztési érdekei ellentétesek, és úgy határozott, hogy a javasolt, új 
metróprojekt közlekedési, működési és várostervezési előnye a közérdek szempontjából 
elsődleges, így jóváhagyta a projektet.

A 97/11/EK1, a 2003/35/EK2 és a 2009/31/EK (környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv) 
irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelvben3 meghatározott, az építészeti örökség 
szempontjainak a projekt környezeti hatásvizsgálatába való belefoglalására vonatkozó jogi 
követelmények teljesültek azáltal, hogy a projekt jóváhagyási szakaszai során a vonatkozó 
nemzeti jogszabályokat vették figyelembe.  A benyújtott kérelmek alapján a nemzeti 
bíróságok úgy határoztak, hogy a hatóságok mérlegelési jogkörébe tartozik a megőrzés és a 
beruházás értékének mérlegelése, és ez alapján az adott téma kiemelten közérdekű voltának 
meghatározása.

Az S21 projekt erős és széles körű ellenkezést váltott ki, különösen a közvetlenül érintett 
nyilvánosság részéről, ezért Baden-Württemberg lakosaival való konzultáció céljából 
népszavazást tartottak, ahol a választópolgárok többsége támogatta az S21 projektet.

A projekt tényleges megvalósítása 2010/2011-ben kezdődött. A nyugati szárny lebontására 
2010-ben, míg a déli szárnyéra 2012-ben került sor. A korábbi központi vasúti pályaudvar 
épülete érintetlen marad és az új állomás része lesz.  

Összegzés
A Bizottság nem tudja megállapítani az uniós környezetvédelmi jogszabályok által előírt 
követelmények elmulasztását. A nemzeti hatóságok feladata, hogy az értékelés és jóváhagyás 
során felmérjék a projekt hatásának történelmi, kulturális vagy építészeti jelentőségét, 
összhangban a kapcsolódó nemzeti jogszabállyal, amely előírja az illetékes szolgáltatókkal és az 
érintett nyilvánossággal való konzultációt, valamint az igazságszolgáltatáshoz való jogot.

                                               
1 A Tanács 1997. március 3-i 97/11/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról, HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve a környezettel kapcsolatos egyes 
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, HL L 
156., 2003.6.25., 17. o.
3 A Tanács 85/337/EGK irányelve 1985. június 27-i az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról (HL L 175., 1985.7.5., 40. o.)


