
CM\687617HU.doc PE394.263v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

21.09.2007

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Raúl Urquiaga Cela, spanyol állampolgár által a Plataforma Jarama 
Vivo nevében benyújtott 0804/2006 sz. petíció a Jarama folyó (Comunidad 
de Madrid) kiszáradását okozó szabályellenes tevékenységekről és a 
közelben lévő védett területekre kiható veszélyekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a régió vízgazdálkodásáért felelős állami vállalat, a 
Canal Isabel II szabályellenes vízhasznosítása miatt a Jarama folyót a kiszáradás veszélye 
fenyegeti. A petíció benyújtója fenntartja, hogy az El Vado duzzasztógátnak a vállalat általi 
üzemeltetése eredményeképpen nem bocsátottak ki elegendő vizet. A petíció benyújtója 
szerint a nem elegendő víz azzal a veszéllyel jár, hogy a madarakról szóló irányelv alapján 
védett 36 madárfaj, valamint az élőhelyekről szóló irányelv értelmében védett állatfajok és 
természetes élőhelyek helyrehozhatatlan károkat szenvednek. A petíció benyújtója 
kifogásolja, hogy az ellenőrző szerv, a La Confederación Hidrografica del Tajo nem tett 
semmit, és az Európai Parlamentet a helyzet kivizsgálására kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. február 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. szeptember 21-én kapott válasz

I.  A petíció

A petíció benyújtója szerint a régió vízgazdálkodásáért felelős állami vállalat, a Canal Isabel 
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II szabályellenes vízhasznosítása miatt a Jarama folyó kiszáradhat. A petíció benyújtója 
fenntartja, hogy az El Vado duzzasztógát által felduzzasztott vízkészletekkel történő 
gazdálkodás következtében kevés vizet engednek a folyóba. Véleménye szerint a nem 
elegendő vízáramlás azzal a veszéllyel jár, hogy a madarakról szóló 79/409/EGK irányelv1

által védett 36 madárfaj, valamint az élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelv2 által védett 
állatfajok és természetes élőhelyek helyrehozhatatlan károkat szenvednek. A petíció 
benyújtója kifogásolja, hogy az ellenőrző szerv, a La Confederación Hidrografica del Tajo 
nem tett semmit, és arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki a helyzetet.

II.  A Bizottság észrevételei

A rendelkezésre álló információ alapján a Jarama folyó vízháztartását leginkább két fő
duzzasztógát, az „El Vado” és az „El Atazar” működtetésével szabályozzák. Ezen
duzzasztógátak működtetésével biztosítják azt, hogy 2006 legszárazabb részében (májustól 
októberig) a 104 liter/mp minimális átlagot (8986 m3/nap) a duzzasztógátakon átengedjék.

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki az ezen duzzasztógátakra vonatkozó, 2006-ban 
elfogadott vízáramlás-gazdálkodási rendszer által az ES3110001 sz. „Cuenca de los ríos 
Jarama y Henares” és az ES3110002 sz. „Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte” közösségi 
jelentőségű terület (KJT) védettségi állapotára gyakorolt állítólagos kedvezőtlen hatások 
miatt.

Az olyan projektek esetében, amelyek várhatóan jelentősen negatív hatást gyakorolnak az 
ilyen természeti területekre, az élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (3) és (4) 
bekezdésével összhangban vizsgálatot kell folytatni. A vizsgálat eredményétől függően az 
illetékes hatóságok csak azután hagyhatják jóvá a tervet vagy projektet, ha megbizonyosodtak 
arról, hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni a természeti terület épségét. A vizsgálat 
kedvezőtlen eredménye esetén a tervet vagy projektet csak alternatív megoldás hiányában, 
valamely elsődlegesen fontos közösségi érdek miatt, és minden, a Natura 2000 általános 
egységességének megóvásához szükséges kiegyenlítő intézkedés megtétele mellett hajthatják 
végre.

A Bizottságnak nincs olyan bizonyítéka, amely szerint a fent említett, 2006-ban elfogadott, az 
„El Vado” és az „El Atazar” duzzasztógátra vonatkozó vízgazdálkodási rendszer és a Jarama 
folyó vízgyűjtő területén az emberek által történő egyéb vízhasználat együttesen jelentős
negatív hatást eredményez azoknak a jellegzetességeknek a védettségi állapotára, amelyek 
miatt ezeket a területeket Natura 2000 területté nyilvánították.

III. Következtetések

A Bizottságnak nincs oka feltételezni azt, hogy jelenleg megsértik a közösségi jogot, és ezért 

                                               
1 HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.

2 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
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nem áll szándékában további lépéseket tenni.


