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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Ana María Calfat Busquets, spanyol állampolgár által a Plataforma 
Salvem La Real nevében benyújtott 1324/2007. számú petíció egy kórház 
Palma de Mallorca árvízveszélyes területén tervezett megépítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik azon tervek ellen, hogy kórházat építsenek Palma de Mallorca 
Ca N’Espases Vell néven ismert területén. Véleménye szerint a projekt jogellenes, mivel az 
építkezésre kijelölt terület bizonyíthatóan árvízveszélyes. Ennek alátámasztásául a petíció 
benyújtója egy geológiai jelentést is benyújtott csatolt, valamint Palma de Mallorca városi 
tanácsa víztani védelmi övezetekről szóló tervének egy példányát, amely a kórház tervezett 
helyszínét árvízveszélyes területként jelöli. A petíció mellékletként PowerPoint bemutatókat, 
a petíció benyújtójának a helyi hatóságokkal folytatott levelezését, valamint az építési 
munkálatokról és a projekt által veszélyeztetett kulturális jelentőségű helyszínekről készített 
fényképeket tartalmaz.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A petíció benyújtója tiltakozik azon tervek ellen, hogy kórházat építsenek Palma de Mallorca 
Ca N’Espases Vell néven ismert területén. Véleménye szerint a projekt jogellenes, mivel az 
építkezésre kijelölt terület bizonyíthatóan árvízveszélyes. Ennek alátámasztásául a petíció 
benyújtója egy geológiai jelentést is benyújtott, valamint csatolta Palma de Mallorca városi 
tanácsa víztani védelmi övezetekről szóló tervének egy példányát, amely a kórház tervezett 
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helyszínét árvízveszélyes területként jelöli. A petíció mellékletként PowerPoint bemutatókat, 
a petíció benyújtójának a helyi hatóságokkal folytatott levelezését, valamint az építési 
munkálatokról és a projekt által veszélyeztetett kulturális jelentőségű helyszínekről készített 
fényképeket tartalmaz.

Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló, újonnan elfogadott 2007/60/EK irányelv1

előírja a tagállamoknak, hogy előzetes árvízkockázat-értékeléseket végezzenek (2011-től), 
árvízveszélytérképeket és árvízkockázati térképeket készítsenek (2013-tól), valamint hogy 
dolgozzanak ki olyan intézkedéseket, amelyekkel csökkenthető az árvizek által előidézett, az 
emberi egészséget, a gazdasági tevékenységet és a környezetet érintő kockázat (2015-től), és ez 
utóbbi tekintetében az irányelv alapos nyilvános konzultációs folyamatot ír elő. E határidők előtt 
azonban ezek a követelmények a közösségi jog szerint nem kötelező erejűek, a tagállamok 
számára az irányelv nemzeti jogba való átültetésére megszabott határidő pedig 2009. november 
26. Az irányelv az árvíz szempontjából kockázatos övezetekben való építkezést sem tiltja meg 
kifejezetten, jóllehet, meg fogja követelni a tagállamoktól, hogy árvízkockázat-kezelési 
terveikben vegyék figyelembe a területrendezést és a földhasznosítást. 

Megjegyzendő, hogy az irányelv fő célja az árvizekkel kapcsolatos, emberi egészséget, 
környezetet, kulturális örökséget és gazdasági tevékenységet érintő hátrányos következmények 
csökkentése. A Bizottság ezért feltételezi, hogy a vonatkozó jövőbeni vizsgálatok és tervek 
figyelembe fogják venni az árvízeseményekkel kapcsolatos védelem, felkészültség és a 
hátrányos következmények megelőzésének valamennyi szempontját az ilyen jellegű 
infrastruktúrák vonatkozásában, amennyiben úgy döntenek, hogy ez az építkezés folytatódjon a 
benyújtott anyagok tanúsága szerint az árvízveszélyes területen.

A 97/11/EK irányelvvel2 és a 2003/35/EK irányelvvel3 módosított 85/337/EGK tanácsi 
irányelv4, amely környezeti hatásvizsgálati vagy KHV-irányelvként ismert, előírja bizonyos 
projektek vizsgálatát. A kórházi projekteket a II. melléklet tartalmazhatja. Vizsgálatot kell 
végezni („screening”), ha a projekteknek várhatóan jelentős hatása lesz a környezetre, mely 
vizsgálat az irányelv III. mellékletében szereplő küszöbértékeken és kritériumokon alapul. 
Annak eldöntéséért, hogy ez a helyzet vagy sem, elsődlegesen az érintett tagállam illetékes 
hatósága felel.

A rendelkezésre álló információk alapján semmi sem utal az EK környezetvédelmi 
jogszabályainak jelenlegi megsértésére.

                                               
1  HL L 288., 2007.11.6., 27. o.

2 A Tanács 1997. március 3-i 97/11/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról. HL L 073., 1997.3.14., 5. o.

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve. HL L 156., 2003.6.25., 17. o.

4 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról. HL L 175., 1985.7.5., 40. o.


