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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1324/2007, adresată de Ana María Calfat Busquets, de naţionalitate 
spaniolă, în numele platformei „Salvem La Real”, privind construirea unui spital 
într-o zonă cu risc de inundaţii în Palma de Mallorca

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara protestează împotriva planurilor de construcţie a unui spital pe proprietatea 
cunoscută sub numele de „Ca N’Espases Vell” în Palma de Mallorca. Aceasta consideră 
proiectul ca fiind ilegal din moment ce s-a demonstrat că situl riscă să fie inundat. Drept 
dovadă, petiţionara ataşează un raport geologic şi copia unui plan redactat de consiliul 
oraşului Palma de Mallorca cu privire la zonele de protecţie hidrologică şi care desemnează 
situl destinat construirii spitalului drept zonă cu risc de inundaţii. Petiţia este însoţită de 
prezentări în PowerPoint, copii ale corespondenţei petiţionarei cu autorităţile locale şi 
fotografii ale clădirii aflate în construcţie şi ale siturilor culturale pentru care proiectul 
reprezintă un pericol.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiţionara protestează împotriva planurilor de construcţie a unui spital pe proprietatea 
cunoscută sub numele de „Ca N’Espases Vell” în Palma de Mallorca. Aceasta consideră 
proiectul ca fiind ilegal, din moment ce s-a demonstrat că situl riscă să fie inundat. Drept 
dovadă, petiţionara ataşează un raport geologic şi copia unui plan redactat de consiliul 
oraşului Palma de Mallorca cu privire la zonele de protecţie hidrologică şi care desemnează 
situl destinat construirii spitalului drept zonă cu risc de inundaţii. Petiţia este însoţită de 
prezentări în PowerPoint, copii ale corespondenţei petiţionarei cu autorităţile locale şi 
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fotografii ale clădirii aflate în construcţie şi ale siturilor culturale pentru care proiectul 
reprezintă un pericol.

Directiva 2007/60/CE1 recent adoptată privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii 
impune statelor membre să elaboreze o evaluare prealabilă a riscului de inundaţii (până în 2011), 
hărţi de hazard şi hărţi de risc de inundaţii (până în 2013), precum şi o planificare a măsurilor de 
reducere a riscurilor pe care inundaţiile le prezintă pentru sănătatea umană, pentru activitatea 
economică şi pentru mediu (până în 2015), iar pentru aceasta din urmă directiva prevede o amplă 
procedură de consultare publică. Aceste cerinţe totuşi nu sunt obligatorii în temeiul dreptului 
comunitar înaintea termenelor limită respective, iar termenul limită stabilit pentru statele membre 
de transpunere a directivei în legislaţia naţională este 26 noiembrie 2009. De asemenea, directiva 
nu interzice în mod explicit construcţia în zonele identificate ca fiind cu risc de inundaţii, cu toate 
că ea va cere statelor membre să ia în considerare, în cadrul planurilor acestora de gestionare a 
riscurilor de inundaţii, amenajarea teritoriului şi gestionarea terenurilor.

Ar trebui notat faptul că principalul obiectiv al directivei este acela de a reduce consecinţele 
negative ale inundaţiilor pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea 
economică. Prin urmare, Comisia presupune că viitoarele evaluări şi planuri pertinente vor lua în 
calcul toate aspectele legate de protecţie şi precauţie, precum şi de prevenire a consecinţelor 
negative asociate inundaţiilor care afectează infrastructura de această natură, în cazul în care se 
hotărăşte începerea construcţiei respective într-o zonă care, conform materialului furnizat, pare 
să fie o zonă cu risc de inundaţii.

Directiva 85/337/CEE2, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE3 şi prin 
Directiva 2003/35/CE4, cunoscută sub numele de directiva EIA (evaluarea impactului asupra 
mediului), prevede dispoziţii referitoare la evaluarea anumitor proiecte. Proiectele de 
construcţie a spitalului pot fi incluse în anexa II. În cazul în care proiectele sunt susceptibile 
de a avea efecte semnificative asupra mediului, este necesară realizarea unei evaluări printr-un 
proces cunoscut sub numele de „screening”, pe baza pragurilor sau a criteriilor din anexa III a 
directivei. Responsabilitatea principală pentru a determina dacă se impune sau nu o astfel de 
procedură revine autorităţii competente din statul membru respectiv.

Pe baza informaţiilor disponibile, nu există niciun indiciu al vreunei încălcări actuale a 
dispoziţiilor dreptului comunitar în domeniul mediului.
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