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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1324/2007, της Ana María Calfat Busquets, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Plataforma Salvem La Real, σχετικά με την κατασκευή 
νοσοκομείου σε περιοχή που κινδυνεύει από πλημμύρες στην Palma de 
Mallorca

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τα σχέδια κατασκευής νοσοκομείου στην έκταση που είναι 
γνωστή ως Ca N’Espases Vell, στην Palma de Mallorca. Θεωρεί ότι το σχέδιο είναι 
παράνομο, δεδομένου ότι στην περιοχή καταφανώς υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών. Προς 
επίρρωση των ισχυρισμών της επισυνάπτει μια γεωλογική έκθεση και αντίγραφο ενός
σχεδίου του δημοτικού συμβουλίου της Palma de Mallorca για τις ζώνες υδρολογικής 
προστασίας, που χαρακτηρίζει την έκταση όπου σχεδιάζεται να οικοδομηθεί το νοσοκομείο 
ως περιοχή που κινδυνεύει από πλημμύρες. Η αναφορά συνοδεύεται από παρουσιάσεις σε 
μορφή PowerPoint, αντίγραφα της αλληλογραφίας της αναφέρουσας με τις τοπικές αρχές, και 
φωτογραφίες των έργων κατασκευής και των πολιτιστικών περιοχών που κινδυνεύουν από το 
σχέδιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τα σχέδια κατασκευής νοσοκομείου στην έκταση που είναι 
γνωστή ως Ca N’Espases Vell, στην Palma de Mallorca. Θεωρεί ότι το σχέδιο είναι 
παράνομο, δεδομένου ότι στην περιοχή καταφανώς υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών. Προς 
επίρρωση των ισχυρισμών της επισυνάπτει μια γεωλογική έκθεση και αντίγραφο ενός 
σχεδίου του δημοτικού συμβουλίου της Palma de Mallorca για τις ζώνες υδρολογικής 
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προστασίας, που χαρακτηρίζει την έκταση όπου σχεδιάζεται να οικοδομηθεί το νοσοκομείο 
ως περιοχή που κινδυνεύει από πλημμύρες. Η αναφορά συνοδεύεται από παρουσιάσεις σε 
μορφή PowerPoint, αντίγραφα της αλληλογραφίας της αναφέρουσας με τις τοπικές αρχές, και 
φωτογραφίες των έργων κατασκευής και των πολιτιστικών περιοχών που κινδυνεύουν από το 
σχέδιο.

Η νεοεγκριθείσα οδηγία 2007/60/ΕΚ1 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διενεργήσουν προκαταρκτικές αξιολογήσεις των 
κινδύνων πλημμύρας (έως το 2011), να καταρτίσουν χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και 
κινδύνων πλημμύρας (έως το 2013) και να σχεδιάσουν μέτρα για τη μείωση των κινδύνων που 
θέτουν οι πλημμύρες για την ανθρώπινη υγεία, τις οικονομικές δραστηριότητες και το 
περιβάλλον (έως το 2015) και, για τα τελευταία, η οδηγία προβλέπει μια διεξοδική διαδικασία 
δημόσιας διαβούλευσης. Πριν από τις προθεσμίες αυτές, ωστόσο, αυτές οι απαιτήσεις δεν είναι 
δεσμευτικές βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, και η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας στην 
εθνική νομοθεσία από τα κράτη μέλη είναι η 26η Νοεμβρίου 2009. Ακόμη, η οδηγία δεν 
απαγορεύει ρητά τη δόμηση σε ζώνες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο πλημμυρών, αν και 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαχείριση γης 
στα σχέδια διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι κύριος στόχος της οδηγίας είναι να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
που συνδέονται με τις πλημμύρες στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική 
κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα. Η Επιτροπή, επομένως, τεκμαίρει, ότι οι 
σχετικές μελλοντικές αξιολογήσεις και τα σχέδια θα λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της 
προστασίας, της ετοιμότητας και της πρόληψης των δυσμενών συνεπειών που συνδέονται με 
πλημμύρες σε σχέση με υποδομές αυτού του είδους, εάν αποφασιστεί η συνέχιση των 
κατασκευαστικών εργασιών στην περιοχή αυτή, που όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 
υποβλήθηκαν, φαίνεται να είναι περιοχή που αντιμετωπίζει κίνδυνο πλημμύρας.

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ2, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ3 και η οδηγία
2003/35/ΕΚ4, γνωστή ως οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 
ΕΠΕ), προβλέπει την εκτίμηση ορισμένων σχεδίων. Τα σχέδια κατασκευής νοσοκομείων 
μπορεί να περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ. Εκτίμηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων 
απαιτείται να διενεργείται εάν τα σχέδια αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον, μέσω μιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως διαλογή (screening) βάσει των 
κατώτατων ορίων ή των κριτηρίων του παραρτήματος III της οδηγίας. Καταρχήν αρμόδια να 
κρίνει εάν αυτό ισχύει είναι η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης των διατάξεων της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
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