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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1324/2007, którą złożyła Ana María Calafat Busquets (Hiszpania) 
w imieniu Plataforma Salvem La Real, w sprawie budowy szpitala na terenie 
zagrożonym powodzią w Palma de Mallorca

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję protestuje przeciwko planowanej budowie szpitala na terenie posesji Ca 
N'Espases Vell w Palma de Mallorca. Uważa budowę za nielegalną, ponieważ stwierdzono, 
że obszar ten jest zagrożony powodzią. Jako dowód przedstawia sprawozdanie geologiczne 
oraz kopię planu z ratusza Palma de Mallorca w sprawie hydrologicznych stref ochronnych, 
w którym przewidywane miejsce budowy szpitala określono jako obszar zagrożony 
powodziami. Do petycji załączono prezentacje w programie PowerPoint, kopie 
korespondencji z miejscowymi organami oraz fotografie prac budowlanych i miejsc istotnych 
z kulturowego punktu widzenia zagrożonych przez budowę.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Składająca petycję protestuje przeciwko planowanej budowie szpitala na terenie posesji Ca 
N’Espases Vell w Palma de Mallorca. Uważa budowę za nielegalną, ponieważ stwierdzono, 
że obszar ten jest zagrożony powodzią. Jako dowód przedstawia sprawozdanie geologiczne 
oraz kopię planu z ratusza Palma de Mallorca w sprawie hydrologicznych stref ochronnych, 
w którym przewidywane miejsce budowy szpitala określono jako obszar zagrożony 
powodziami. Do petycji załączono prezentacje w programie PowerPoint, kopie 
korespondencji z miejscowymi organami oraz fotografie prac budowlanych i miejsc istotnych 
z kulturowego punktu widzenia zagrożonych przez budowę.
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Przyjęta niedawno dyrektywa 2007/60/WE1 w sprawie oceny ryzyka powodziowego 
i zarządzania nim wymaga od państw członkowskich, aby przeprowadziły wstępną ocenę ryzyka 
powodziowego (do 2011 r.), sporządziły mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka 
powodziowego (do 2013 r.) oraz zaplanowały środki w celu zmniejszenia ryzyka stwarzanego 
przez powodzie dla zdrowia ludzi, działalności gospodarczej i środowiska naturalnego (do 
2015 r.), przy czym w przypadku tych ostatnich dyrektywa przewiduje szczegółowy proces 
konsultacji publicznych. Przed upływem wyznaczonych terminów wspomniane wymogi nie 
mają jednak mocy wiążącej w ramach prawa Wspólnoty, a termin transponowania dyrektywy do 
ustawodawstwa krajowego państw członkowskich upływa dnia 26 listopada 2009 r. Dyrektywa 
nie zakazuje również wprost prowadzenia prac budowlanych w strefach uznanych za zagrożone 
powodzią, choć będzie wymagać od państw członkowskich uwzględniania planów 
zagospodarowania przestrzennego i zarządzania gruntami w planach zarządzania ryzykiem 
powodziowym. 

Należy zauważyć, że głównym celem dyrektywy jest zmniejszenie negatywnych skutków 
powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturalnego i działalności 
gospodarczej. Dlatego Komisja Europejska zakłada, że właściwe przyszłe oceny i plany 
uwzględnią wszystkie aspekty ochrony, przygotowania i zapobiegania szkodliwym skutkom 
powodzi w związku z tego typu infrastrukturą, jeśli zostanie podjęta decyzja o kontynuowaniu 
prac budowlanych na obszarze, który w świetle dostarczonych materiałów wydaje się zagrożony 
powodzią.

Dyrektywa 85/337/EWG2 zmieniona dyrektywą 97/11/WE3 i dyrektywą 2003/35/WE4, znana 
jako dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ), 
określa przepisy dotyczące oceny niektórych przedsięwzięć. Przedsięwzięcia związane 
z budową szpitali mogą być ujęte w załączniku II. Ocena jest wymagana wówczas, jeśli 
przedsięwzięcia mogą wywrzeć znaczące skutki środowiskowe, co ustala się w procesie 
znanym jako przegląd oparty na progach lub kryteriach zawartych w załączniku III do 
dyrektywy. Za ustalenie, czy dany przypadek spełnia określone kryteria, odpowiada przede 
wszystkim właściwy organ przedmiotowego państwa członkowskiego. 

Dostępne informacje nie wskazują na to, by aktualnie dochodziło do jakiegokolwiek łamania 
przepisów prawa WE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

                                               
1  Dz.U. L 288 z 06.11.2007, s. 27.

2Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 lipca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dz.U. L 175 z 05.07.1985, s. 40.

3Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dz.U. 
L 73 z 14.03.1997, s. 5. 

4 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. Dz.U. L 156 z 25.06.2003, 
s. 17.


