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Ref.: Petiția nr. 1360/2011, adresată de D. M., de cetățenie germană, privind protejarea 
monumentelor în cadrul proiectului Stuttgart 21

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că sediul stației feroviare din Stuttgart (Germania), care are statutul de 
monument protejat, este amenințat de proiectul de construcție Stuttgart 21. Potrivit 
petiționarului, aripa de nord a vechii clădiri a fost deja demolată, iar aripa de sud urmează, de 
asemenea, să fie dărâmată. Petiționarul se întreabă dacă, la planificarea proiectului Stuttgart 
21 și la atribuirea contractului aferent acestuia, autoritățile germane au respectat 
reglementările europene privind protecția monumentelor. Petiționarul solicită o anchetă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Proiectată și construită de arhitectul Bonatz între anii 1941 și 1928, gara terminus principală 
din Stuttgart este considerată ca făcând parte din patrimoniul arhitectural și, fiind un 
monument de stat înregistrat, beneficiază de statutul de protecție specială prevăzut de 
legislația landului Baden-Württemberg..  Construirea unei gări centrale noi, subterane -
denumită și „proiectul «Stuttgart 21» (S 21)” -  presupune o serie de lucrări de amploare de 
demolare a actualei infrastructuri de suprafață, inclusiv a unor porțiuni din gara terminus 
protejată.

Aceste efecte însemnate și de lungă durată au fost abordate în cursul unei proceduri de 
evaluare a impactului asupra mediului, care a fost întreprinsă în cadrul procesului de 
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autorizare a proiectului și în contextul căreia s-au analizat o serie de soluții alternative. 
Autoritatea federală competentă [Eisenbahn-Bundesamt - EBA (Biroul federal al căilor 
ferate)] avea cunoștință de conflictul de interese dintre conservarea unui element din 
patrimoniul cultural și arhitectural și interesul de dezvoltare al solicitanților proiectului și a 
decis că interesul public față de avantajele pe care le aduce traficului, planificării operaționale 
și urbanismului noul proiect propus de construire a unei gări subterane prevalează și, prin 
urmare, a aprobat proiectul. 

Cerințele juridice stabilite în Directiva 85/337/CEE1, astfel cum a fost modificată de 
Directivele 97/11/CE2, 2003/35/CE3 și 2009/31/CE (Directiva EIM), potrivit cărora evaluarea 
impactului ecologic al proiectului trebuie să includă aspectele legate de patrimoniu, au fost 
îndeplinite prin aplicarea dispozițiilor naționale corespunzătoare în etapele procesului de 
aprobare a proiectului. În cadrul recursurilor deschise pe lângă instanțele naționale s-a hotărât 
că autoritățile dispun de competența discreționară de a stabili, printr-o apreciere 
corespunzătoare a valorilor pe care le prezintă conservarea și, respectiv, investiția, care dintre 
obiective are o greutate mai mare pentru interesul public. 

Proiectul S 21 a suscitat o puternică opoziție la scară largă, mai ales în rândul populației direct 
afectate și, prin urmare, s-a organizat un referendum în cadrul căruia populația landului 
Baden-Württemberg a fost consultată, iar majoritatea electoratului s-a declarat în favoarea 
proiectului S 21.

Activitățile pentru executarea efectivă a proiectului au demarat în 2010/2011. Demolarea 
aripii de nord a avut loc în 2012, iar aripa de sud a fost demolată în 2012. Vechea clădire 
terminus principală a rămas neafectată și va fi integrată în noua gară.  

Concluzii
Comisia nu poate constata o nerespectare a cerințelor stabilite în legislația UE privind mediul. 
Este la latitudinea autorităților naționale să stabilească câtă valoare acordă importanței istorice, 
culturale sau arhitecturale a impactului unui proiect atunci când îl evaluează și îl aprobă, în 
conformitate cu legislația națională relevantă, care prevede, de asemenea, consultarea serviciilor 
competente și a publicului afectat, precum și accesul la justiție.
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