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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0804/2006 af Raúl Urquiaga Cela, spansk statsborger, for Plataforma Jarama 
Vivo, om lovstridige aktiviteter, som medfører udtørring af Jarama-floden (Comunidad de 
Madrid), og som risikerer at påvirke de beskyttede områder i nærheden af floden

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at der er risiko for, at Jarama-floden udtørrer som følge af, at den 
offentlige virksomhed Canal Isabel II, som står for vandforvaltningen i regionen, udnytter 
vandet ulovligt. Andrageren hævder, at selskabets forvaltning af El Vado-dæmningen førte til, 
at der ikke blev lukket tilstrækkeligt vand ud. Ifølge andrageren risikerer man, at der på grund 
af utilstrækkeligt vand kan ske uoprettelig skade på nogle af de 36 fuglearter, der er beskyttet 
af fugledirektivet, samt på den fauna og de naturlige levesteder, som er beskyttet af 
habitatdirektivet. Andrageren kritiserer den manglende handling hos den tilsynsførende 
organisation, La Confederación Hidrografica del Tajo, og anmoder Europa-Parlamentet om at 
få undersøgt situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. september 2007.

"I. Andragendet

Andrageren forklarer, at Jarama-floden risikerer at udtørre som følge af, at den offentlige 
virksomhed Canal Isabel II, som står for vandforvaltningen i regionen, udnytter vandet 
ulovligt. Andrageren hævder, at forvaltningen af vandressourcerne i El Vado-dæmningen 
medfører, at der ikke lukkes tilstrækkeligt vand ud i floden. Ifølge andrageren risikerer den 
utilstrækkelige vandgennemstrømning at forårsage uoprettelig skade på de 36 fuglearter, der 
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er beskyttet af fugledirektivet (79/409/EØF)1, samt på den fauna og de naturlige levesteder, 
som er beskyttet af habitatdirektivet (92/43/EØF)2. Andrageren kritiserer den manglende 
handling hos den tilsynsførende organisation, La Confederación Hidrografica del Tajo, og 
anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge situationen.

II. Kommissionens bemærkninger

I henhold til de foreliggende oplysninger reguleres Jarama-flodens vandgennemstrømning 
overvejende af to hoveddæmninger, "El Vado" og "El Atazar". Disse dæmninger forvaltes på 
en måde, som garanterer, at der i gennemsnit blev lukket minimum 104 l/sek. (8.986 m3/dag) 
ud fra dæmningerne under den tørreste periode i 2006 (fra maj til oktober).

Andrageren udtrykker bekymring over de negative konsekvenser, som den 
forvaltningsordning for vandgennemstrømningen, der i 2006 blev vedtaget for disse 
dæmninger, påstås at have for bevaringsstatussen af de to lokaliteter af fællesskabsbetydning 
(LAF) ES3110001 "Cuenca de los ríos Jarama y Henares" og ES3110002 "Cuenca del río 
Lozoya y Sierra Norte".

I tilfælde af projekter, der kan have betydelige negative indvirkninger på sådanne lokaliteter, 
skal der foretages en vurdering i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3 og 4, i 
habitatdirektivet (92/43/EØF). Afhængig af vurderingernes konklusioner kan de kompetente 
myndigheder først godkende en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke vil 
få en negativ indvirkning på lokalitetens integritet. I tilfælde af en negativ vurdering kan 
planen eller projektet, hvor der ikke er alternative løsninger, kun gennemføres af bydende 
nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og hvor der træffes alle nødvendige 
kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 
beskyttes.

Kommissionen har ikke noget bevis for, at ovennævnte ordning, som i 2006 blev vedtaget for 
dæmningerne "El Vado" og "El Atazar", sammen med andre former for menneskelig brug af 
vand i Jamara-vandområdet har betydelige negative indvirkninger på bevaringsstatussen af de 
elementer, som de pågældende Natura 2000-lokaliteter er blevet udpeget på baggrund af.

III. Konklusioner

Kommissionen er ikke i besiddelse af oplysninger, der antyder, at fællesskabsretten bliver 
overtrådt, og agter derfor ikke at foretage sig yderligere i sagen."

                                               
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.


