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Temats: Lūgumraksts Nr. 1360/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais D. M., par 
pieminekļu aizsardzību saistībā ar projektu Stuttgart 21

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Štutgartes staciju (Vācija), kas ir klasificēts piemineklis, 
apdraud būvniecības projekts Stuttgart 21. Vecās ēkas ziemeļu spārns saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja rakstīto jau ir nojaukts, un dienvidu spārnu arī ir paredzēts nojaukt. Lūgumraksta 
iesniedzējs vēlas zināt, vai, plānojot projektu Stuttgart 21 un piešķirot līguma slēgšanas 
tiesības, Vācijas iestādes ir ņēmušas vērā Eiropas prasības attiecībā uz pieminekļu 
aizsardzību. Viņš pieprasa veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 20. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Štutgartes centrālā dzelzceļa stacija, kuru projektējis un cēlis arhitekts Bonatz laikā no 
1914. gada līdz 1928. gadam, tiek uzskatīta par arhitektūras mantojumu, un uz to kā uz 
reģistrētu valsts pieminekli attiecas īpašs aizsardzības statuss saskaņā ar Bādenes–
Virtembergas pavalsts tiesību aktiem.  Jaunās pazemes dzelzceļa centrālās stacijas celtniecība, 
ko dēvē arī par projektu „Stuttgart 21” (S21), paredz pašreizējo infrastruktūru platību, tostarp 
arī aizsargājamās stacijas daļu, nojaukšanas darbus.

Šīs nozīmīgās un ilgstošās sekas tika apskatītas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
gaitā, kura tika veikta saistībā ar projekta apstiprināšanas procedūru, kad tika apsvērti arī 
alternatīvi risinājumi. Kompetentā federālā iestāde (Federālā dzelzceļa iestāde — Eisenbahn-
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Bundesamt — EBA) bija informēta par konfliktējošām interesēm starp kultūras un 
arhitektūras mantojuma saglabāšanu un projekta pieteicēju attīstības plāniem un noteica, ka 
sabiedrības interesēm, kas saistītas ar satiksmi, ekspluatācijas un pilsētplānošanas 
priekšrocībām, ko radīs jaunais apakšzemes projekts, ir svarīgāka nozīme, un tāpēc 
apstiprināja projektu.

Tiesiskās prasības, kas noteiktas Direktīvā 85/337/EEK1, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK2, 
2003/35/EK3 un 2009/31/EK (IVN direktīva) par arhitektūras mantojuma aspektu iekļaušanu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumā ir ievērotas, piemērojot attiecīgos valsts tiesību aktus 
projekta apstiprināšanas stadijās. Izskatot pārsūdzības, valsts līmeņa tiesas ir nolēmušas, ka, 
objektīvi apsverot un pienācīgi novērtējot attiecīgās vērtības starp saglabāšanu un 
ieguldījumiem, svarīgākas nozīmes noteikšana sabiedrības interesēm atbilst iestāžu 
diskrecionāras varas pilnvarām.

S 21 projekts saskārās ar spēcīgiem iebildumiem īpaši no tieši skarto iedzīvotāju puses, un 
tāpēc Bādenē–Virtembergā tika rīkots iedzīvotāju referendums, kura rezultātā noskaidrojās, 
ka lielākā daļa vēlētāju atbalsta S 21 projektu.

Faktiski projekta īstenošanas darbības sākās 2010. un 2011. gadā. Kreisā spārna nojaukšana 
notika 2010. gadā, bet labā spārna nojaukšana — 2012. gadā. Vecā centrālās stacijas ēka ir 
saglabājusies neskarta un tiks integrēta jaunās stacijas projektā.  

Secinājums
Komisija nevar konstatēt prasību neievērošanu, kas noteiktas ES vides tiesību aktos. Valsts 
iestādēm jānosaka apmērs, kādā tā vērtē vēsturisko, kultūras vai arhitektūras nozīmību 
saistībā ar projekta ietekmi, kad novērtē un apstiprina šos projektus saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, kuri paredz arī apspriešanos ar kompetentajiem dienestiem un ar iesaistīto sabiedrību, 
kā arī tiesas pieejamību.”
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