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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1324/2007 af Ana María Calfat Busquets, spansk statsborger, for 
Plataforma Salvem La Real, om opførelse af et hospital i et område med risiko for 
oversvømmelse i Palma de Mallorca

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod planerne om at opføre et hospital på ejendommen Ca N’Espases 
Vell i Palma de Mallorca. Hun mener, at projektet er ulovligt, da der påviseligt er risiko for 
oversvømmelse på stedet. Som bevis vedlægger hun en geologisk rapport og en kopi af en 
plan fra byrådet i Palma de Mallorca om hydrologiske beskyttelseszoner, i hvilken det
område, hvorpå hospitalet skal opføres, angives som et område med risiko for 
oversvømmelse. Andragendet ledsages af Powerpoint-præsentationer, kopier af andragerens 
korrespondance med de lokale myndigheder og fotografier af byggearbejdet og de 
seværdigheder, der bringes i fare af projektet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

Andrageren protesterer mod planerne om at opføre et hospital på ejendommen Ca N’Espases 
Vell i Palma de Mallorca. Hun mener, at projektet er ulovligt, da der påviseligt er risiko for 
oversvømmelse på stedet. Som bevis vedlægger hun en geologisk rapport og en kopi af en 
plan fra byrådet i Palma de Mallorca om hydrologiske beskyttelseszoner, i hvilken det 
område, hvorpå hospitalet skal opføres, angives som et område med risiko for 
oversvømmelse. Andragendet ledsages af Powerpoint-præsentationer, kopier af andragerens 
korrespondance med de lokale myndigheder og fotografier af byggearbejdet og de 
seværdigheder, der bringes i fare af projektet.
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I henhold til det nyligt vedtagne direktiv 2007/60/EF1 om vurdering og styring af risikoen for 
oversvømmelser skal medlemsstaterne foretage en foreløbig vurdering af risikoen for 
oversvømmelser (inden 2011), udarbejde kort over faren for oversvømmelse og risikoen for 
oversvømmelse (inden 2013) samt planlægge foranstaltninger til at mindske de risici, som 
oversvømmelser udgør for menneskers sundhed, økonomiske aktiviteter og miljø (inden 2015), 
og for sidstnævnte foreskriver direktivet en omfattende offentlig høringsproces. Inden disse 
tidsfrister er de pågældende krav imidlertid ikke bindende i henhold til fællesskabsretten, og 
tidsfristen for medlemsstaterne med henblik på at gennemføre direktivet i national ret er den 26. 
november 2009. Direktivet indeholder heller ikke et udtrykkeligt forbud imod opførelse i 
områder, der er identificeret som områder med risiko for oversvømmelse, selv om det vil kræve, 
at medlemsstaterne tager højde for regional planlægning og arealforvaltning i deres planer for
håndtering af risikoen for oversvømmelser.

Det skal bemærkes, at hovedformålet med direktivet er at mindske de negative følger for 
menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter som følge af oversvømmelser.
Kommissionen formoder derfor, at de relevante fremtidige vurderinger og planer vil omfatte alle 
aspekter af beskyttelse, beredskab og forebyggelse af negative følger af oversvømmelser i 
relation til infrastrukturer af denne art, hvis det besluttes, at opførelsen finder sted i et område, 
hvor der ud fra det fremlagte materiale tilsyneladende er risiko for oversvømmelse.

I direktiv 85/337/EØF2 som ændret ved direktiv 97/11/EF3 og direktiv 2003/35/EF4, kendt 
som direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet (VVM-direktivet), er der fastsat 
bestemmelser om vurdering af visse projekter. Hospitalsprojekter kan være omfattet af bilag 
II. Der kræves en vurdering, hvis det er sandsynligt, at projekterne får væsentlig indvirkning 
på miljøet, via en proces, der er kendt som screening, på grundlag af grænseværdierne eller 
kriterierne i direktivets bilag III. Den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat 
har hovedansvaret for at bestemme, om dette er tilfældet.

På baggrund af de tilgængelige oplysninger er der intet, der tyder på at bestemmelserne i EU's 
miljølovgivning overtrædes på nuværende tidspunkt.
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