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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0804/2006 от Raúl Urquiaga Cela, с испанско гражданство, от 
името на Plataforma Jarama Vivo, за незаконни  дейности, които 
причиняват пресъхването на река Jarama (Comunidad de Madrid) и 
застрашават да навредят на защитените зони в близост до нея

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че река Jarama е застрашена от пресъхване в резултат на 
незаконната експлотация на водата от Canal Isabel II, публично предприятие, 
натоварено с управлението на водите в региона. Вносителят твърди, че начинът, по 
който компанията работи с язовира El Vado, води до освобождаването на недостатъчно 
количество вода. Според него, недостигът на вода може да причини непоправими щети 
на 36 вида птици, защитени от Директивата за птиците, както и на фауната и 
естествените местообиталища, защитени от Директивата за местообиталищата. 
Вносителят критикува бездействието на контролния орган, La Confederación 
Hidrografica del Tajo и моли Европейския парламент да разследва ситуацията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 Февруари 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника за дейността). 

3. Отговор на Комисията, получен на 21 септември 2007 г.

I.  Петицията

Вносителят твърди, че река Jarama може да пресъхне в резултат на незаконната  
експлотация на нейните води от Canal Isabel II, публичното предприятие, натоварено с 
управлението на водите в региона. Вносителят твърди, че управлението на водните 
ресурси, съдържащи се в язовира El Vado води до освобождаването на недостатъчно 
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количество вода в реката. Според него, недостига на вода заплашва да причини 
непоправими щети на 36 вида птици, защитени от 79/409/ЕИО Директива за птиците1, 
както и на фауната и естествените хабитати, защитени от 92/43/ЕИО Директива за 
местообиталищата2. Вносителят критикува бездействието на контролния орган, La 
Confederación Hidrografica del Tajo и моли Европейския парламент да разследва 
ситуацията.

II.  Забележки от Комисията
Според наличната информация, режимът на водния поток на река Jarama до голяма 
степен се регулира чрез управлението на двата главни язовира, “El Vado” и “El Atazar”.
Тези язовири се управляват по начин, който гарантира, че по време на най-сухия 
период на 2006 г. (от май до октомври), от язовирите се освобождава среден минимум 
от 104 литра/секунда (8.986 m3/ден).
Вносителят изказва загриженост за, както твърди, отрицателното въздействие на 
режима за управление на водния поток, приет през 2006, отнасящ се до тези язовири, 
върху консервационния статус на Зоните от значение за Общността (SCIs) ES3110001 
“Cuenca de los ríos Jarama y Henares” и ES3110002 “Cuenca del río Lozoya y Sierra 
Norte”.
При проекти, които е вероятно да окажат значително отрицателно въздействие върху 
такива зони, трябва да бъде проведена оценка в съответствие с членове 6.3 и 6.4 на 
92/43/ЕИО Директива за местообиталищата. В зависимост от заключенията на 
оценките, компетентните власти могат да одобрят плана или проекта, само след като са 
се уверили, че той няма да се отрази отрицателно върху целостта на зоната. В случай на 
отрицателен резултат от оценката, планът или проектът могат да бъдат реализирани 
единствено при липсата на алтернативни решения, поради наложителни причини от 
преобладаващ обществен интерес и като бъдат взети всички мерки, за да се гарантира, 
че цялостното единство на Натура 2000 ще бъде защитено.
Комисията не разполага с доказателства, че горният воден режим, приет през 2006 г. за 
язовирите “El Vado” и “El Atazar”, заедно другото потребление на вода от хората в 
басейна на река Jarama, водят до значително отрицателно въздействие върху 
консервационния статус на особеностите, заради които са създадени тези зони на 
Натура 2000. 
III.   Заключения
Комисията не разполага със свидетелства, че законодателството на Общността се на
рушава и затова не възнамерява да предприема по нататъшни действия.
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