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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1360/2011, którą złożył D.M. (Niemcy) w sprawie ochrony 
zabytków w ramach projektu Stuttgart 21

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że dworzec w Stuttgarcie (Niemcy) – mający status zabytku –
jest zagrożony przez projekt budowlany Stuttgart 21. Zdaniem składającego petycję północne 
skrzydło starego budynku już zostało zburzone, a skrzydło południowe również ma zostać 
zniszczone. Składający petycję zastanawia się, czy podczas planowania i składania ofert 
dotyczących projektu Stuttgart 21 władze niemieckie wzięły pod uwagę europejskie przepisy 
w zakresie ochrony zabytków. Zwraca się on w związku z tym o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Dworzec główny w Stuttgarcie, zaprojektowany i zbudowany przez architekta Bonatza w 
latach 1914-1928, jest uważany za dziedzictwo architektoniczne i jako państwowy budynek 
zabytkowy jest specjalnie chroniony prawem Badenii-Wirtembergii. Budowa nowej 
podziemnej stacji kolejowej – zwanej projektem „Stuttgart 21” (S 21) – pociąga za sobą 
rozbiórkę dużych fragmentów obecnej infrastruktury znajdującej się na powierzchni, w tym 
niektórych części zabytkowej stacji kolejowej.

Znaczące i trwałe skutki tego przedsięwzięcia zostały rozpatrzone w trakcie procedury oceny 
wpływu na środowisko, jaką przeprowadzono w ramach procesu zatwierdzenia projektu, 
kiedy rozważano alternatywne rozwiązania. Właściwy organ federalny (federalny urząd ds. 
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kolei – Eisenbahn-Bundesamt – EBA), świadomy konfliktu interesów między zachowaniem 
dziedzictwa kulturowo-architektonicznego a realizacją projektu przedstawionego przez 
wnioskodawców, postanowił, że ważniejszy jest interes publiczny wynikający z korzyści w 
zakresie ruchu oraz planowania przestrzennego, jakie niesie ze sobą projekt nowej stacji 
podziemnej, i w związku z tym zatwierdził projekt.

Wymogi prawne – określone w dyrektywie 85/337/EWG1, zmienionej dyrektywami 
97/11/WE2, 2003/35/WE3 i 2009/31/WE (dyrektywa EIA), nakładające obowiązek 
uwzględnienia w ocenie wpływu na środowisko aspektów dotyczących dziedzictwa 
architektonicznego – zostały spełnione poprzez zastosowanie odpowiednich przepisów ustaw 
krajowych w trakcie kolejnych etapów zatwierdzania projektu. Apelacyjne sądy krajowe 
orzekły, że decyzja – podjęta po rozpatrzeniu argumentów przemawiających za ochroną 
zabytku i za inwestycją oraz przeciw nim – co do tego, czy planowane przedsięwzięcie jest 
przedsięwzięciem realizowanym z myślą o nadrzędnym interesie publicznym, leży w zakresie 
dyskrecjonalnych uprawnień organów krajowych.

Projekt S 21 napotkał silny i szeroki sprzeciw, w szczególności wśród bezpośrednio 
zainteresowanego społeczeństwa, w związku z czym zorganizowano w Badenii-Wirtembergii 
referendum, w wyniku którego większość wyborców poparła projekt S 21. 

Praktyczne działania związane z realizacją projektu rozpoczęły się w okresie 2010/2011. 
Północne skrzydło rozebrano w 2010 r., a południowe w 2012 r. Główny budynek dworca 
głównego pozostał nietknięty i zostanie częścią nowego dworca.  

Podsumowanie
Komisja nie może stwierdzić naruszenia wymogów określonych w unijnym prawie dotyczącym 
ochrony środowiska. To do organów krajowych należy decyzja – w trakcie oceny i 
zatwierdzania projektu – o historycznym, kulturowym lub architektonicznym znaczeniu, jakie 
nadają one wpływowi danego projektu, zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem krajowym, 
które przewiduje również konsultacje z właściwymi służbami oraz społeczeństwem, a także 
możliwość skierowania sprawy do sądu.
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