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Tema: Peticija Nr. 1360/2011 dėl paminklų apsaugos vykdant projektą „Stuttgart 21“, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis D. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo teigimu, statybų projektas „Stuttgart 21“ kelia pavojų Štutgarto (Vokietija) 
geležinkelio stočiai, kuri įtraukta į saugomų paminklų sąrašą. Pasak peticijos pateikėjo, senojo 
pastato šiaurinis sparnas jau nugriautas ir planuojama griauti pietinį. Peticijos pateikėjas 
klausia, ar Vokietijos valdžios institucijos, planuodamos projektą „Stuttgart 21“ ir 
inicijuodamos su juo susijusį konkursą, laikėsi ES reglamentų dėl paminklų apsaugos. Jis 
prašo atlikti tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Štutgarto pagrindinė galinė stotis, kurią 1914–1928 m. suprojektavo ir pastatė architektas 
P. Bonatzas, laikoma architektūros paveldu ir jai, kaip registruotam valstybiniam paminklui, 
suteiktas pagal Badeno-Viurtembergo žemės teisės aktus numatytas specialus apsaugos 
statusas. Naujos požeminės pagrindinės geležinkelio stoties statyba, taip pat vadinama 
projektu „Stuttgart 21“, apėmė didelius dabartinės paviršiaus infrastruktūros, įskaitant 
saugomos galinės stoties dalis, griovimo darbus.

Klausimai dėl šio svarbaus ilgalaikio poveikio buvo keliami atliekant poveikio aplinkai 
vertinimo procedūrą, kuri buvo vykdoma kaip dalis pritarimo projektui proceso; tuomet buvo 
svarstomi ir alternatyvūs sprendimai. Kompetentinga federalinė institucija – Federalinis 
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geležinkelių biuras (vok. Eisenbahn-Bundesamt – EBA) – žinojo apie tai, kad interesai 
nesutampa: viena vertus, siekiama išsaugoti kultūros ir architektūros paveldą, antra vertus, 
kandidatai įgyvendinti projektą suinteresuoti jį vykdyti. Biuras nusprendė, kad visuomenės 
suinteresuotumas eismo, veiklos ir miesto planavimo nauda, kurią gali atnešti siūlomas naujas 
požeminės stoties projektas, yra svarbiausia ir todėl pritarė projektui.

Direktyvoje 85/337/EEB1, iš dalies pakeistoje Direktyvomis 97/11/EB2, 2003/35/EB3 ir 
2009/31/EB (Poveikio aplinkai vertinimo direktyva), išdėstyti teisiniai reikalavimai įtraukti 
architektūros paveldo aspektus į projekto poveikio aplinkai vertinimą įvykdyti projekto 
patvirtinimo etapais taikant atitinkamus nacionalinius įstatymus. Išnagrinėjus skundus 
nacionaliniams teismams nuspręsta, kad valdžios institucijos, tinkamai apsvarsčiusios 
atitinkamas vertybes tarp išsaugojimo ir investicijų, įgaliotos savo nuožiūra nustatyti tikslą, 
kuris būtų laikomas svarbesniu visuomenės interesu.

Projektas „Stuttgart 21“ buvo pasitiktas stipraus masinio priešiškumo, ypač iš tiesiogiai 
susijusios visuomenės dalies pusės, todėl, siekiant atsiklausti Badeno-Viurtembergo 
gyventojų, buvo surengtas referendumas, kurio metu dauguma rinkėjų pritarė projektui 
„Stuttgart 21“.

2010/2011 m. projektas pradėtas fiziškai įgyvendinti. Šiaurinis sparnas buvo nugriautas 
2010 m.; pietinis bus nugriautas 2012 m. Senasis pagrindinės galinės stoties pastatas liko 
nesugadintas ir bus integruotas į naująją stotį.

Išvada

Komisija negali nustatyti, kad būtų nepaisoma ES aplinkos apsaugos teisės aktuose išdėstytų 
reikalavimų. Nacionalinės valdžios institucijos, vertindamos projektą ir jį tvirtindamos, turi 
apibrėžti, kokiu mastu jos vertina projekto poveikį istorinei, kultūrinei ar architektūrinei svarbai, 
vadovaudamosi atitinkamais nacionaliniais teisės aktais, pagal kuriuos taip pat numatytos 
konsultacijos su kompetentingomis tarnybomis ir susijusia visuomenės dalimi ir galimybė siekti 
teisingumo.
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