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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1324/2007, ko Plataforma Salvem La Real vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgā Ana María Calfat Busquets, par slimnīcas celšanu 
applūstošajā teritorijā Palma de Maljorkā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja protestē pret plāniem celt slimnīcu Palma de Maljorkā, īpašumā, kas 
ir pazīstams kā Ca N’Espases Vell. Viņa uzskata šo projektu par prettiesisku, jo celtniecības 
vietu acīmredzami apdraud plūdi. Kā liecību viņa pievieno ģeologa ziņojumu un Palma de 
Maljorkas pilsētas domes hidroģeoloģisko aizsargzonu plāna kopiju, kur teritorija, kurā ir 
plānota slimnīca, apzīmēta kā applūstošā teritorija. Lūgumrakstam ir pievienoti materiāli 
PowerPoint izpildījumā, kopijas no lūgumraksta iesniedzējas sarakstes ar vietējām iestādēm 
un celtniecības darbu, kā arī šī projekta apdraudēto kultūras objektu fotouzņēmumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

"Lūgumraksta iesniedzēja protestē pret plāniem celt slimnīcu Palmā de Maljorkā, īpašumā, 
kas ir pazīstams kā Ca N’Espases Vell. Viņa uzskata šo projektu par prettiesisku, jo 
celtniecības vietu acīmredzami apdraud plūdi. Kā liecību viņa pievieno ģeologa ziņojumu un 
Palma de Maljorkas pilsētas domes hidroģeoloģisko aizsargzonu plāna kopiju, kur teritorija, 
kurā ir plānota slimnīca, apzīmēta kā applūstošā teritorija. Lūgumrakstam ir pievienoti 
materiāli PowerPoint izpildījumā, kopijas no lūgumraksta iesniedzējas sarakstes ar vietējām 
iestādēm un celtniecības darbu, kā arī šī projekta apdraudēto kultūras objektu fotouzņēmumi.
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Saskaņā ar nesen pieņemto Direktīvu Nr. 2007/60/EK1 par plūdu riska novērtējumu un 
pārvaldību dalībvalstīm ir jāveic sākotnējs plūdu riska novērtējums (līdz 2011. gadam), 
iespējamo plūdu postījumu un plūdu riska kartografēšana (līdz 2013. gadam), kā arī pasākumu 
plānošana, lai samazinātu plūdu radīto apdraudējumu cilvēku veselībai, saimnieciskajai darbībai 
un videi (līdz 2015. gadam), un saistībā ar šo pasākumu plānošanu direktīva paredz rīkot plašu 
sabiedrisko apspriešanu. Tomēr Kopienas tiesības paredz, ka pirms šo termiņu beigām šīs 
prasības nav saistošas, un direktīva dalībvalstīm jātransponē valsts tiesību aktos līdz 2009. gada 
26. novembrim. Direktīva arī skaidri neaizliedz būvniecību teritorijās, kuras uzskata par plūdu 
apdraudētām, lai gan dalībvalstīm savos plūdu riska pārvaldības plānos būs jāņem vērā telpiskais 
plānojums un zemes apsaimniekošana.

Jāatzīmē, ka direktīvas galvenais mērķis ir mazināt plūdu kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību, 
vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību. Tādējādi Komisija pieņem, ka attiecīgajos 
turpmākajos novērtējumos un plānos, kas saistīti ar šāda veida infrastruktūru, tiks ņemti vērā visi 
aizsardzības, gatavības un plūdu kaitīgo seku novēršanas aspekti, ja tiks izlemts turpināt šo 
būvniecību, kas, spriežot pēc iesniegtajiem materiāliem, notiek plūdu apdraudētā rajonā.

Direktīva Nr. 85/337/EEK2, kas grozīta ar Direktīvu Nr. 97/11/EK3 un 2003/35/EK4 un kura 
pazīstama arī kā Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) direktīva, paredz noteikumus atsevišķu 
projektu novērtējumam. Slimnīcu projekti var ietilpt II pielikumā. Ja projektiem var būt 
nozīmīga ietekme uz vidi, novērtējums ir jāveic, izmantojot tā saukto pārbaudes procedūru 
(screening), kuras pamatā ir direktīvas III pielikumā noteiktās robežvērtības vai kritēriji. 
Galvenā atbildība noteikt, vai šis gadījums ir tāds, gulstas uz attiecīgās dalībvalsts kompetento 
iestādi.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, patlaban nekas nenorāda uz iespējamiem EK vides 
tiesību aktu pārkāpumiem."
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