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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1324/2007, ingiven av Ana María Calfat Busquets (spansk 
medborgare) för Plataforma Salvem La Real, om byggandet av ett sjukhus i ett 
område där det föreligger översvämningsrisk i Palma de Mallorca 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot planerna på att bygga ett sjukhus på tomten Ca N’Espases Vell i 
Palma de Mallorca. Hon anser att projektet är olagligt eftersom det föreligger en påvisbar 
översvämningsrisk på denna plats. Som stöd bifogar hon en geologisk rapport och en kopia av 
en plan från kommunfullmäktige i Palma de Mallorca om vattenskyddsområden, i vilken 
platsen för det planerade sjukhusbygget betecknas som ett område där det föreligger 
översvämningsrisk. Till framställningen har bifogats PowerPoint-presentationer, kopior av 
framställarens korrespondens med de lokala myndigheterna och fotografier av 
byggnadsarbetet och av kulturella platser som hotas av projektet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 7 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008.

Framställaren protesterar mot planerna på att bygga ett sjukhus på tomten Ca N’Espases Vell i 
Palma de Mallorca. Hon anser att projektet är olagligt eftersom det föreligger en påvisbar 
översvämningsrisk på denna plats. Som stöd bifogar hon en geologisk rapport och en kopia av 
en plan från kommunfullmäktige i Palma de Mallorca om vattenskyddsområden, i vilken 
platsen för det planerade sjukhusbygget betecknas som ett område där det föreligger 
översvämningsrisk. Till framställningen har bifogats PowerPoint-presentationer, kopior av 
framställarens korrespondens med de lokala myndigheterna och fotografier av 
byggnadsarbetet och av kulturella platser som hotas av projektet. 
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Enligt det nyligen antagna direktivet 2007/60/EG1 om bedömning och hantering av 
översvämningsrisker ska medlemsstaterna göra en preliminär bedömning av 
översvämningsrisker (senast 2011), utarbeta kartor över översvämningshotade områden och 
kartor över översvämningsrisker (senast 2013) och planera åtgärder för att minska de risker som 
översvämningar innebär för människors liv och hälsa, ekonomisk verksamhet och miljön (senast 
2015). I det sistnämnda fallet föreskriver direktivet en noggrann samrådsprocess med 
allmänheten. Kraven är emellertid inte bindande enligt gemenskapsrätten innan dessa tidsfrister 
löper ut och tidsfristen för medlemsstaternas införlivande av direktivet i nationell lagstiftning är 
den 26 november 2009. Direktivet förbjuder inte heller uttryckligen byggnationer på platser som 
klassats som områden där det föreligger översvämningsrisk även om det krävs att 
medlemsstaterna beaktar fysisk planering och markförvaltning i sina planer för hantering av 
översvämningsrisker. 

Det bör framhållas att huvudsyftet med direktivet är att minska risken för ogynnsamma följder 
för människors liv och hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet i samband med 
översvämningar. Kommissionen antar därför att man i framtida bedömningar och planer kommer 
att ta hänsyn till alla aspekter av skydd, beredskap och förebyggande av översvämningars 
ogynnsamma följder för infrastruktur av detta slag om byggnationer fortskrider på den plats som 
utifrån de handlingar som bifogats förefaller vara ett område med risk för översvämningar. 

Direktiv 85/337/EEG2, ändrat genom direktiv 97/11/EG3, och direktiv 2003/35/EG4 om 
bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt föreskriver 
bedömning av vissa projekt. Sjukhusprojekt kan omfattas av bilaga II. En bedömning krävs 
om projekten kan antas leda till betydande miljöpåverkan genom en så kallad bedömning av 
tillämpning på grundval av tröskelvärdena eller kriterierna i bilaga III i direktivet. Det 
huvudsakliga ansvaret för att avgöra huruvida detta är fallet ligger hos behörig myndighet i 
medlemsstaten i fråga. 

På grundval av den tillgängliga informationen finns det inget som tyder på att bestämmelserna 
i gemenskapens miljölagstiftning har åsidosatts.

                                               
1 EUT L 288, 6.11.2007, s. 27.
2 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt,. EGT L 175, 5.7.1985, s. 40. 
3 Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan 
på miljön av vissa offentliga och privata projekt, EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003. EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.


