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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0804/2006, του Raúl Urquiaga Cela, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Plataforma Jarama Vivo», σχετικά με παράτυπες 
δραστηριότητες που προκαλούν την αποξήρανση του ποταμού Jarama 
(κοινότητα της Μαδρίτης) και κινδύνους να πληγούν οι προστατευόμενες 
γειτνιάζουσες περιοχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο ποταμός Jarama διατρέχει τον κίνδυνο να αποξηρανθεί λόγω 
της παράτυπης εκμετάλλευσης των υδάτων από την Canal Isabel II, μια δημόσια επιχείρηση 
αρμόδια για τη διαχείριση των υδάτων στην περιοχή. Ο αναφέρων διατείνεται ότι η 
λειτουργία εκ μέρους της εταιρείας του φράγματος El Vado προκάλεσε την απελευθέρωση 
ανεπαρκών ποσοτήτων ύδατος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανεπάρκεια υδάτων ενέχει τον 
κίνδυνο να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές σε ορισμένα από τα 36 είδη πτηνών που 
προστατεύονται από την οδηγία περί πτηνών, καθώς και στην πανίδα και στους φυσικούς 
οικοτόπους που προστατεύονται από την οδηγία περί οικοτόπων. Ο αναφέρων επικρίνει την 
απουσία δράσης εκ μέρους του οργανισμού ελέγχου «La Confederación Hidrografica del 
Tajo» και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει ώστε να διερευνηθεί η 
κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

I. Η αναφορά

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο ποταμός Jarama διατρέχει τον κίνδυνο να αποξηρανθεί λόγω
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παράτυπης εκμετάλλευσης των υδάτων από την Canal Isabel II, τη δημόσια επιχείρηση η
οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση των υδάτων στην περιοχή. Ο αναφέρων διατείνεται ότι 
η διαχείριση των υδάτινων πόρων στο φράγμα El Vado προκαλεί την απελευθέρωση 
ανεπαρκών ποσοτήτων ύδατος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανεπάρκεια υδάτων ενέχει τον 
κίνδυνο να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές σε ορισμένα από τα 36 είδη πτηνών που 
προστατεύονται από την οδηγία 79/409/ΕΟΚ1 περί πτηνών, καθώς και στην πανίδα και στους 
φυσικούς οικοτόπους που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ2 περί οικοτόπων. Ο 
αναφέρων επικρίνει την απουσία δράσης εκ μέρους του οργανισμού ελέγχου «La 
Confederación Hidrografica del Tajo» και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
μεριμνήσει ώστε να διερευνηθεί η κατάσταση.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το καθεστώς ροής των υδάτων του ποταμού Jarama
ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της διαχείρισης δύο βασικών φραγμάτων, των «El Vado»
και «El Atazar». Η διαχείριση των εν λόγω φραγμάτων γίνεται με τρόπο που εγγυάται την 
απελευθέρωση από τα φράγματα ελάχιστου μέσου όρου 104 λίτρων νερού ανά δευτερόλεπτο 
(8,986 m3/ημέρα) κατά τη διάρκεια της ξηρότερης περιόδου του 2006 (από τον Μάιο έως τον 
Οκτώβριο).

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχίες για τις αρνητικές, όπως υποστηρίζεται, επιπτώσεις του 
καθεστώτος διαχείρισης της ροής των υδάτων που εγκρίθηκε το 2006 για τα φράγματα αυτά 
όσον αφορά την κατάσταση διατήρησης των τόπων κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) ES3110001 
«Cuenca de los ríos Jarama y Henares» και ES3110002 «Cuenca del río Lozoya y Sierra
Norte».

Στην περίπτωση σχεδίων έργων τα οποία μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε τέτοιους
τόπους, επιβάλλεται η διενέργεια μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους. Ανάλογα με
τα πορίσματα των μελετών, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εγκρίνουν το σχέδιο ή το έργο 
μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του υπό εξέταση τόπου. Σε 
περίπτωση αρνητικής εκτίμησης επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, το σχέδιο ή 
έργο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν άλλοι επιτακτικοί λόγοι 
σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, οπότε το κράτος μέλος οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο 
αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της συνολικής συνοχής του 
Natura 2000.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία τα οποία να την οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς
διαχείρισης των υδάτινων πόρων που εγκρίθηκε το 2006 για τα φράγματα «El Vado» και «El
Atazar», σε συνδυασμό με άλλες ανθρώπινες χρήσεις των υδάτινων πόρων στη λεκάνη 
απορροής του ποταμού Jarama, προκαλεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την 
κατάσταση διατήρησης των χαρακτηριστικών λόγω των οποίων οι τόποι αυτοί έχουν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα Natura 2000.

                                               
1 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σελ. 1-18.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7-50.
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III. Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν διαθέτει επί του παρόντος ενδείξεις για παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας
και, ως εκ τούτου, δεν προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.


