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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 1324/2007, внесена от Ana María Calafat Busquets, с испанско 

гражданство, от името на Plataforma Salvem La Real, относно 
изграждане на болница върху застрашена от наводнения територия в 
Палма де Майорка

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява протест срещу планираното изграждане на 
болница в границите на имението Ca N'Espases Vell в Палма де Майорка. Тя счита, че 
такъв строеж е незаконен, тъй като територията е очевидно изложена на опасност от 
наводнения. Като доказателство прилага геоложки доклад, както и копие от план на 
общинския съвет в Палма де Майорка на хидрогеоложки защитените зони, с който 
предвиденото за болница място се определя като зона, застрашена от наводнения. Към 
петицията са приложени презентации в Power Point, копия от кореспонденцията ѝ с 
местните органи и снимки от строителните работи и на културните обекти, застрашени 
от строежа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителката на петицията изразява протест срещу планираното изграждане на 
болница в границите на имението Ca N'Espases Vell в Палма де Майорка. Тя счита, че 
такъв строеж е незаконен, тъй като територията очевидно е изложена на опасност от 
наводнения. Като доказателство прилага геоложки доклад, както и копие от план на 
общинския съвет в Палма де Майорка на хидрогеоложки защитените зони, с който 
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предвиденото за болница място се определя като зона, застрашена от наводнения. Към 
петицията са приложени презентации в Power Point, копия от кореспонденцията й с 
местните органи и снимки от строителните работи и на културните обекти, застрашени 
от строежа.

Новоприетата Директива 2007/60/ЕО1 относно оценката и управлението на рисковете от 
наводнение изисква от държавите-членки да извършат предварителна оценка на риска от 
наводнение (до 2011 г.), да изготвят карти на опасността от наводнение (до 2013 г.), както 
и да предвидят мерки за намаляване на рисковете, които наводненията създават за 
човешкото здраве, стопанската дейност и околната среда (до 2015 г.), като за последното 
директивата предвижда процес на щателна обществена консултация. Преди изтичането на 
крайните срокове обаче, тези изисквания не са задължителни съгласно правото на 
Общността, а крайният срок за транспониране на директивата в националното 
законодателство на държавите-членки е 26 ноември 2009 г. Директивата не забранява 
изрично строежа в зони, които са определени като застрашени от наводнение, но изисква 
от държавите-членки да предвидят пространствено планиране и управление на земята в 
своите планове за управление на риска от наводнение.

Следва да се отбележи, че основната цел на директивата е намаляване на причинените от 
наводненията негативни последствия върху човешкото здраве, околната среда, 
културното наследство и стопанските дейности. Следователно Комисията приема, че 
съответните бъдещи оценки и планове ще вземат под внимание всички аспекти на 
защитата, подготвеността и превенцията, свързани с неблагоприятните последици от 
наводнение при инфраструктура от този тип, в случай че този строеж продължи в зона, 
която съгласно предоставените материали, изглежда е застрашена от наводнение.

Директива 85/337/ЕИО2, изменена от Директива 97/11/ЕО3 и Директива 2003/35/ЕО4, 
известна като Оценка за въздействието върху околната среда (Директива ОВОС)
урежда въпроса за оценката на определени проекти. Проектите за болници могат да 
бъдат отнесени към Приложение II. Изготвянето на оценка се изисква, ако проектите 
биха могли да имат значително въздействие върху околната среда, като това се прави 
чрез процес, известен като скрининг, извършван на базата на прагове или критерии, 
указани в Приложение III на Директивата. Основната отговорност да решат какъв е 
случаят, е на компетентните органи в съответната държава-членка.

С оглед на предоставената информация, към настоящия момент не е установено 
нарушение на правото на ЕО, свързано с опазването на околната среда.
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