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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0804/2006, ko „Plataforma Jarama Vivo” vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Raúl Urquiaga Cela par pretlikumīgu darbību, kas 
izraisa Haramas upes (Comunidad de Madrid) izžūšanu un rada draudus tās 
apkārtnē esošajām aizsargājamām teritorijām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Haramas upei draud izžūšana, jo valsts uzņēmums 
„Canal Isabel II”, kas šajā reģionā atbild par ūdens apsaimniekošanu, pretlikumīgi izmanto 
ūdens resursus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka uzņēmuma pārziņā esošais El Vado
aizsprosts nenodrošina pietiekama ūdens daudzuma izplūdi. Viņš norāda, ka pārāk zems 
ūdens līmenis var radīt nelabojamu kaitējumu 36 putnu sugām, ko aizsargā Putnu direktīva, kā 
arī dzīvniekiem un dabiskajām dzīvotnēm, kuras aizsargā Dzīvotņu direktīva. Lūgumraksta 
iesniedzējs nosoda kontrolējošās iestādes „La Confederación Hidrografica del Tajo” 
bezdarbību un lūdz Eiropas Parlamentam izmeklēt radušos situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 22. februārī. Komisijai lūgts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 21. septembrī

I.  Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs ir pārliecināts, ka Haramas upei draud izžūšana, jo valsts uzņēmums 
„Canal Isabel II”, kas šajā reģionā atbild par ūdens apsaimniekošanu, pretlikumīgi izmanto 
ūdens resursus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka El Vado aizsprosta ūdens resursu 
pārvalde nenodrošina pietiekama ūdens daudzuma izplūdi upē. Viņš norāda, ka pārāk zems 
ūdens līmenis var radīt neatgriezenisku kaitējumu 36 putnu sugām, ko aizsargā Putnu 
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direktīva 79/409/EEK1, kā arī dzīvniekiem un dabiskajām dzīvotnēm, kuras aizsargā Dzīvotņu 
direktīva 92/43/EEK2. Lūgumraksta iesniedzējs nosoda kontrolējošās iestādes „La 
Confederación Hidrografica del Tajo” bezdarbību un lūdz Eiropas Parlamentam izmeklēt 
radušos situāciju.

II.  Komisijas piezīmes

Saskaņā ar pieejamo informāciju Haramas upes ūdens plūsmas režīmu galvenokārt regulē 
divu galveno aizsprostu "El Vado” un “El Atazar” apsaimniekošana. Šos aizsprostus 
apsaimnieko tā, lai nodrošinātu minimālo vidējo caurplūdi 104 l/sek. (8,986 m3 dienā), kas 
bija 2006. gada sausākā perioda (no maija līdz oktobrim) rādītājs.

Lūgumraksta iesniedzējs ir nobažījies, ka 2006. gadā apstiprinātais šo aizsprostu ūdens 
caurplūdes režīms var negatīvi ietekmēt Kopienas nozīmes teritoriju ES3110001 „Cuenca de 
los ríos Jarama y Henares” un ES3110002 „Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte”
aizsardzības statusu.

Gadījumā, ja kādiem projektiem ir iespējama būtiski negatīva ietekme uz šādām teritorijām, 
jāveic novērtējums saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK 6.3. un 6.4. pantu. Atkarībā no 
novērtējumu atzinumiem kompetentās iestādes var atbalstīt plānu vai projektu tikai tad, ja tās 
ir pārliecinātas, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība. Ja vērtējums ir 
negatīvs un nav alternatīvu risinājumu, plānu vai projektu var īstenot tikai sevišķi svarīgu 
sabiedrības interešu dēļ, veicot visus vajadzīgos kompensācijas pasākumus, lai nodrošinātu 
"Natura 2000" tīkla kopējās vienotības aizsardzību. 

Komisijai nav pierādījumu, ka minētais 2006. gadā apstiprinātais „El Vado” un „El Atazar” 
aizsprostu ūdens caurplūdes režīms, kā arī Haramas upes baseina ūdens cita veida 
izmantošana cilvēku vajadzībām radītu būtiski negatīvu ietekmi uz to īpašību aizsardzības 
statusu, kuru dēļ tika noteiktas šīs „Natura 2000”  teritorijas. 

III.  Secinājumi

Komisijai nav pierādījumu, ka būtu pārkāptas Kopienas tiesības, tāpēc tā neplāno veikt 
nekādas turpmākas darbības.
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