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AVVIŻ LILL-MEMBRI
Suġġett: Petizzjoni 0804/2006 minn Raúl Urquiaga Cela (ta’ nazzjonalità Spanjola), 

f’isem Plataforma Jarama Vivo, dwar attivitajiet irregolari li jikkawżaw it-
tnixxif tax-xmara Jarama (Comunidad de Madrid) u jirriskjaw li jaffettwaw 
iz-zoni protetti fil-viċinità tagħha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta li x-xmara Jarama qegħda f’riskju li tinxef bħala riżultat ta’ l-użu
irregolari ta’ l-ilma minn Canal Isabel II, intrapriża pubblika responsabbli mill-immaniġġjar 
ta’ l-ilma fir-reġjun. Il-petizzjonant isostni li l-operazzjoni mill-kumpanija tad-diga El Vado
wasslet għar-rilaxx ta’ ammont mhux suffiċjenti ta’ ilma. Skond hu, hemm ir-riskju li l-
ammont mhux suffiċjenti ta’ ilma jista’ jikkawża ħsara irreparabbli għal numru mis-36 speċi 
ta’ għasfur protett taħt id-Direttiva dwar l-Għasafar kif ukoll għall-fawna u l-flora u abitati 
naturali protetti taħt id-Direttiva dwar l-abitat. Il-petizzjonant jikkritika n-nuqqas ta’ azzjoni 
mill-korp ta’ kontroll, La Confederación Hidrografica del Tajo u jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jinvestiga s-sitwazzjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-22 ta’ Frar 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-21 ta’ Settembru 2007.

I. Il-Petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta li x-Xmara Jarama tista’ tinxef bħala riżultat ta’ l-użu irregolari ta’ 
l-ilma minn Canal Isabel II, intrapriża pubblika responsabbli mill-immaniġġjar ta’ l-ilma fir-
reġjun. Il-petizzjonant isostni li l-immaniġġjar tar-riżorsi ta’ l-ilma kontenuti fid-diga El Vado
qed iwassal għal rilaxx ta’ ammont mhux suffiċjenti ta’ ilma fix-xmara. Skond hu, il-fluss ta’ 
ammont mhux suffiċjenti ta’ ilma jirriskja li jikkawża ħsara irreparabbli għas-36 speċi ta’ 
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għasfur protett taħt id-Direttiva 79/409/KEE dwar l-Għasafar1 kif ukoll għall-fawna u l-abitati 
naturali protetti taħt id-Direttiva 92/43/KEE dwar l-abitat 2. Il-petizzjonant jikkritika n-nuqqas 
ta’ azzjoni mill-korp ta’ kontroll, La Confederación Hidrografica del Tajo u jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jinvestiga s-sitwazzjoni. 

II. Kummenti mill-Kummissjoni 

Skond l-informazzjoni disponibbli, ir-reġim tal-fluss ta’ l-ilma tax-Xmara Jarama fil-
maġġoranza tiegħu huwa regolat mill-immaniġġjar ta’ żewġ digi, “El Vado” u “El Atazar”.
Dawn id-digi huma immaniġġjati b’mod li jiggarantixxu medja minima ta’ 104 lit/sek 
(8.986m3/ġurnata) rilaxxati mid-digi fil-perjodi l-aktar xotti ta’ l-2006 (minn Mejju sa 
Ottubru). 

Il-petizzjonant iqajjem tħassib dwar l-allegati effetti negattivi tar-reġim tal-fluss ta’ l-ilma 
adottati fl-2006 għal dawn id-digi fuq l-istejtus tal-konservazzjoni tas-Siti ta’ Importanza 
Komunitarja (SCIs) ES3110001 “Cuenca de los ríos Jarama y Henares” u ES3110002 
“Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte”.

Fil-każ ta’ proġetti li għandhom it-tendenza li jkollhom impatt negattiv sinjifikanti fuq siti 
bħal dawn, għandha ssir valutazzjoni b’mod konformi ma’ l-Artikoli 6.3 u 6.4 tad-Direttiva 
92/43/KEE dwar l-Abitat. Jiddependi mill-konklużjonijiet tal-valutazzjoni, l-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu japprovaw il-pjan jew il-proġett biss wara li jaċċertaw li dan mhux se 
jkollu effett ħażin fuq l-integrità tas-sit. Fil-każ ta’ valutazzjoni negattiva, il-pjan jew il-
proġett jista’ biss isir, fin-nuqqas ta’ soluzzjonijiet alternattivi, għal raġunijiet imperattivi ta’ 
interess pubbliku fuq kollox u filwaqt li jittieħdu l-miżuri kumpensatorji neċessarji biex jiġi 
assigurat li l-koerenza ġenerali ta’ Natura 2000 tkun protetta. 

Il-Kummissjoni ma għandha l-ebda evidenza li r-reġim ta’ l-ilma msemmi hawn fuq u adottat 
fl-2006 għad-digi “El Vado” u “El Atazar”, flimkien ma’ użu ieħor ta’ l-ilma mill-bniedem
fil-baċir tax-Xmara Jarama, iwassal għal impatti negattivi sinjifikanti fuq l-istejtus ta’ 
konservazzjoni tal-karatteristiċi li għalihom ġew ikklassifikati dawn is-siti ta’ Natura 2000. 

III. Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma għandha l-ebda indikazzjoni li attwalment, il-liġi Komunitarja qegħda 
tinkiser u għalhekk ma għandhiex l-intenzjoni li tieħu azzjoni oħra. 
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