
CM\687617FI.doc PE 394.263v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Vetoomusvaliokunta

21.9.2007

ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 804/2006, Raúl Urquiaga Cela, Espanjan kansalainen, 
(Plataforma Jarama Vivo -järjestön puolesta,) säännönvastaisista toimista, 
jotka johtavat Jarama-joen kuivumiseen Madridin maakunnassa, ja joen 
läheisyydessä sijaitsevia suojelualueita uhkaavasta vaarasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että Jarama-joki on vaarassa kuivua, koska alueen vesihuollosta 
vastaava julkinen yritys Canal Isabel II käyttää hyödyntää vettä sääntöjenvastaisella tavalla. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että kun yritys vastasi El Vadon padosta, vettä ei juoksutettu 
riittävästi. Hänen mukaansa veden riittämätön juoksutus voi aiheuttaa korvaamatonta 
vahinkoa useille lintudirektiivillä suojelluille lintulajeille. Lintudirektiivillä suojellaan 
yhteensä 36 lintulajia. Lisäksi veden puute vahingoittaa luontotyyppidirektiivillä suojeltuja 
eläinlajeja ja luontotyyppejä. Vetoomuksen esittäjä arvostelee valvovan elimen (La 
Confederación Hidrografica del Tajo) toimien puutetta ja pyytää Euroopan parlamenttia 
tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. helmikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. syyskuuta 2007

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että Jarama-joki on vaarassa kuivua, koska alueen vesihuollosta 
vastaava julkinen yritys Canal Isabel II käyttää vettä hyväkseen sääntöjenvastaisella tavalla. 
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että El Vado -padon vesivarojen hallinnan takia vettä ei 
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juoksuteta jokeen riittävästi. Hänen mukaansa riittämätön juoksutus on vaarassa aiheuttaa 
peruuttamatonta vahinkoa lintudirektiivillä 79/409/ETY 1  suojelluille 36 lintulajille sekä 
luontotyyppidirektiivillä 92/43/ETY2 suojellulle eläimistölle ja luontotyypeille. Vetoomuksen 
esittäjä arvostelee valvovan elimen (La Confederación Hidrografica del Tajo) toimien 
puutetta ja pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan asiaa.

II. Komission kommentit

Saatavilla olevien tietojen perusteella Jarama-joen juoksutusjärjestelmää säännellään kahden 
padon, El Vadon ja El Atazarin hallinnan avulla. Näitä patoja hallitaan siten, että voidaan 
varmistaa vähintään 104 litran keskimääräinen juoksutus sekunnissa (8 986 m3 päivässä) 
vuoden 2006 kuivimman kauden aikana (toukokuusta lokakuuhun).

Vetoomuksen esittäjä esittää huolestuneita kommentteja vuonna 2006 näille padoille 
hyväksyttyjen juoksutusjärjestelmien oletettavasti kielteisistä vaikutuksista yhteisön tärkeänä 
pitämien alueiden ES3110001 ”Cuenca de los ríos Jarama y Henares” ja 
ES3110002 ”Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte” suojeluun.

Luontotyyppidirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan on arvioitava hankkeet, 
joilla on merkittävä haitallinen vaikutus kyseisiin alueisiin. Arviointien johtopäätöksistä 
riippuen toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä suunnitelman tai hankkeen vasta 
varmistuttuaan siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta haitallisesti alueen 
koskemattomuuteen. Jos arvioinnin tulos on kielteinen, suunnitelma tai hanke voidaan 
toteuttaa vain vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa, erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavista syistä ja toteuttamalla kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että Natura 2000:n yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. 

Komissio ei ole löytänyt todisteita siitä, että El Vadon ja El Atazarin padoille vuonna 2006 
hyväksytyillä juoksutusjärjestelmillä tai muilla ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä koskevilla 
Jarama-joen jokialueen käyttötavoilla olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia niiden 
ominaispiirteiden suojeluun, joiden perusteella kyseiset alueet on nimetty 
Natura 2000 -alueiksi. 

III. Johtopäätökset

Komissiolla ei ole tietoja siitä, että yhteisön lainsäädäntöä rikottaisiin, eikä se siksi aio ryhtyä 
lisätoimiin tässä asiassa.
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