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Suġġett: Petizzjoni 1360/2011, imressqa minn D. M., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar il-protezzjoni tal-monumenti fil-qafas tal-proġett Stuttgart 21

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jafferma li l-istazzjon ta’ Stuttgart (fil-Ġermanja), li huwa monument 
klassifikat, huwa mhedded mill-proġett ta’ kostruzzjoni Stuttgart 21. In-naħa tat-Tramuntana 
tal-bini l-antik, skont il-petizzjonant, diġà ġġarraf u n-naħa tan-Nofsinhar ukoll trid titwaqqa’.
Il-petizzjonant jistaqsi jekk waqt l-ippjanar u l-għoti tal-proġett Stuttgart 21, l-awtoritajiet 
Ġermaniżi kkunsidrawx il-preskrizzjonijiet Ewropej fil-qasam tal-protezzjoni tal-monumenti.
Huwa jitlob għal investigazzjoni.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

L-istazzjon tat-terminus prinċipali ta' Stuttgart, li kien tfassal u nbena mill-Perit Bonatz bejn l-
1914 u l-1928, huwa meqjus bħala wirt arkitettoniku u – bħala monument irreġistrat tal-Istat –
jaqa' taħt l-istatus ta' protezzjoni speċjali tal-leġiżlazzjoni reġjonali tal-Land Baden-
Württemberg. Il-kostruzzjoni ta' stazzjon ferrovjarju prinċipali ġdid taħt l-art – magħruf ukoll 
bħala l-proġett "Stuttgart 21" (S21) – implika xogħlijiet importanti ta' tiġrif tal-infrastruttura 
eżistenti f'wiċċ l-art, inklużi partijiet tal-istazzjon tat-terminus protett.

Dawn l-effetti sinifikanti u dejjiema ġew indirizzati matul il-proċedura ta' valutazzjoni tal-
impatt ambjentali li saret bħala parti mill-proċess ta' approvazzjoni tal-proġett, meta ġew 
ikkunsidrati soluzzjonijiet alternattivi. L-awtorità federali kompetenti (l-uffiċċju tal-ferrovija 
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federali – Eisenbahn-Bundesamt – EBA) kienet konxja mill-interessi kunflittwali bejn il-
konservazzjoni ta' wirt kulturali u arkitettoniku u l-interess ta' żvilupp tal-applikanti tal-
proġett u ddeterminat li l-interess pubbliku fil-benefiċċji tal-proġett propost il-ġdid taħt l-art, 
f'termini ta' traffiku, operattività u ppjanar urban, kien prevalenti u għaldaqstant approvat il-
proġett.

Ir-rekwiżiti legali stabbiliti fid-Direttiva 85/337/KEE1, kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE2, 
2003/35/KE3 u 2009/31/KE (id-Direttiva EIA), rigward l-inklużjoni ta' aspetti relatati mal-
wirt arkitettoniku fil-valutazzjoni tal-impatt ambjentali tal-proġett ġew issodisfati permezz tal-
applikazzjoni tal-liġijiet nazzjonali rispettivi matul il-fażijiet ta' approvazzjoni tal-proġett. L-
appelli fil-qrati nazzjonali ddikjaraw li kien fis-setgħa diskrezzjonali tal-awtoritajiet li, filwaqt 
li jgħarblu kif xieraq il-valuri rispettivi tal-konservazzjoni minn naħa u l-investiment min-
naħa l-oħra, jiddeterminaw l-objettiv meqjus li għandu interess pubbliku ogħla.

Il-proġett S21 intlaqa' b'oppożizzjoni qawwija u estensiva speċjalment mill-pubbliku 
kkonċernat direttament; b'hekk, il-popolazzjoni ta' Baden-Württemberg ġiet ikkonsultata 
permezz ta' referendum, fejn il-maġġoranza tal-elettorat appoġġa l-proġett S21.

L-attivitajiet ta' implimentazzjoni konkreta tal-proġett bdew fl-2010/2011. It-tiġrif tan-naħa 
tat-Tramuntana tal-bini seħħ fl-2010 u dak tan-naħa tan-Nofsinhar fl-2012. Il-bini antik tat-
terminus prinċipali ma ntmessx u se jiġi integrat fl-istazzjon il-ġdid.  

Konklużjoni
Il-Kummissjoni ma tistax tidentifika nuqqas ta' rispett tar-rekwiżiti stabbiliti bil-liġi tal-UE dwar 
l-ambjent. L-awtoritajiet nazzjonali huma responsabbli biex jiddeterminaw il-firxa tal-valur li 
jagħtu lill-importanza storika, kulturali jew arkitettonika tal-impatt ta' proġett huma u 
jivvalutawh u jappruvawh, f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti, li tipprevedi wkoll 
il-konsultazzjoni tas-servizzi kompetenti u tal-pubbliku kkonċernat kif ukoll aċċess għall-
ġustizzja.
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