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Asia: Vetoomus nro 1324/2007, Ana María Calfat Busquets (Espanjan 
kansalainen) Plataforma Salvem La Realin puolesta, sairaalan 
rakentamisesta tulvavaaran alaiselle alueelle Palma de Mallorcaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa suunnitelmia rakentaa sairaala Ca N’Espases Vell -nimiselle 
kiinteistölle Palma de Mallorcassa. Hän pitää hanketta laittomana, koska alue on 
todistettavasti tulvavaaran alainen. Todisteeksi hän on liittänyt vetoomukseen geologisen 
selvityksen sekä jäljennöksen vesiensuojelualueita koskevasta Palma de Mallorcan 
kaupunginvaltuuston suunnitelmasta, jossa sairaalalle varattu tontti on luokiteltu tulvavaaran 
alaiseksi alueeksi. Vetoomuksen liitteenä on PowerPoint-esityksiä, jäljennöksiä vetoomuksen 
esittäjän kirjeenvaihdosta paikallisten viranomaisten kanssa sekä valokuvia rakennustöistä ja 
hankkeen vaarantamista kulttuurisesti merkittävistä alueista. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä vastustaa suunnitelmia rakentaa sairaala Ca N’Espases Vell -nimiselle 
kiinteistölle Palma de Mallorcassa. Hän pitää hanketta laittomana, koska alue on 
todistettavasti tulvavaaran alainen. Todisteeksi hän on liittänyt vetoomukseen geologisen 
selvityksen sekä jäljennöksen vesiensuojelualueita koskevasta Palma de Mallorcan 
kaupunginvaltuuston suunnitelmasta, jossa sairaalalle varattu tontti on luokiteltu tulvavaaran 
alaiseksi alueeksi.  Vetoomuksen liitteenä on PowerPoint-esityksiä, jäljennöksiä vetoomuksen 
esittäjän kirjeenvaihdosta paikallisten viranomaisten kanssa sekä valokuvia rakennustöistä ja 
hankkeen vaarantamista kulttuurisesti merkittävistä alueista.
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Hiljattain hyväksytyssä tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta annetussa direktiivissä 
2007/60/EY1 edellytetään, että jäsenvaltiot suorittavat tulvariskien alustavan arvioinnin 
(vuoteen 2011 mennessä), laativat tulvavaara- ja tulvariskikartat (vuoteen 2013 mennessä) sekä 
suunnittelevat tulvista ihmisten terveydelle, taloudelliselle toiminnalle ja ympäristölle 
aiheutuvien riskien vähentämistoimia (vuoteen 2015 mennessä). Viimeksi mainitun osalta 
direktiivissä säädetään perusteellisesta julkisesta kuulemismenettelystä. Ennen näitä määräaikoja 
kyseiset vaatimukset eivät yhteisön lainsäädännön mukaan kuitenkaan ole sitovia, ja määräaika, 
johon mennessä jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä, on 
26. marraskuuta 2009. Direktiivissä ei myöskään nimenomaisesti kielletä rakentamista 
tulvavaaran alaiseksi luokitelluille alueilla, joskin siinä edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat 
tulvariskien hallintasuunnitelmissaan huomioon alueiden käytön suunnittelun ja maankäytön.

On syytä muistaa, että direktiivin päätavoitteena on vähentää tulvista ihmisten terveydelle, 
ympäristölle, kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle toiminnalle aiheutuvia vahingollisia 
seurauksia. Näin ollen komissio olettaa, että asianomaisissa tulevissa arvioinneissa ja 
suunnitelmissa otetaan huomioon kaikki tulvien tällaisille perusrakenteille aiheuttamien 
vahingollisten seurauksen torjuntaan, torjuntavalmiuteen ja ehkäisyyn liittyvät näkökohdat, 
mikäli kyseistä rakennushanketta päätetään jatkaa tällä toimitetun aineiston mukaan tulvavaaran 
alaisella alueella.

Direktiivissä 85/337/ETY2, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11/EY3 ja 
direktiivillä 2003/35/EY4 (ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi), säädetään 
tiettyjen hankkeiden arvioinnista. Sairaalahankkeet voivat sisältyä liitteeseen II. Arviointia 
edellytetään, jos hankkeilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, jolloin 
hankkeet seulotaan direktiivin liitteessä III esitettyjen rajojen tai arviointiperusteiden 
perusteella. Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ensisijaisesti 
vastuussa arviointitarpeen määrittelystä. 

Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole viitteitä siitä, että nykyistä yhteisön 
ympäristölainsäädäntöä olisi rikottu.

                                               
1  EUVL L 288, 6.11.2007, s. 27.
2Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27.6.1985 annettu neuvoston 
direktiivi 85/337/ETY, EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
3Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY 
muuttamisesta 3.3.1997 annettu neuvoston direktiivi 97/11/EY, EYVL L 73, 14.3.97, s. 5.
4 26.5.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17.


