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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 804/2006, ingediend door Raúl Urquiaga Cela (Spaanse 
nationaliteit), namens het Plataforma Jarama Vivo, over het opdrogen 
van de Jarama (een rivier die door de gemeente Madrid stroomt) door 
onverantwoord waterbeheer en de gevolgen hiervan voor de beschermde 
gebieden in de omgeving

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener voert aan dat de rivier de Jarama dreigt op te drogen als gevolg van onverantwoord 
gebruik van het water door Canal Isabel II, een overheidsbedrijf dat belast is met het 
waterbeheer in de regio. Indiener stelt dat er een watertekort is ontstaan na ingebruikname van 
de El Vado-dam door voornoemd bedrijf. Volgens indiener zal dit niet alleen onherstelbare 
schade toebrengen aan 36 door de vogelrichtlijn beschermde vogelsoorten, maar ook aan de 
aanwezige fauna en natuurlijke habitats die onder de bescherming van de habitatrichtlijn 
vallen. Indiener spreekt zich afkeurend uit over de laksheid van de toezichthouder, La 
Confederación Hidrografica del Tajo, en verzoekt het Europees Parlement om een onderzoek 
naar deze situatie in te laten stellen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 september 2007

I. Het verzoekschrift

Indiener voert aan dat de rivier de Jarama dreigt op te drogen als gevolg van onverantwoord 
gebruik van het water door Canal Isabel II, het overheidsbedrijf dat is belast met het 
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waterbeheer in de regio. Indiener stelt dat het beheer van de watervoorraad achter de El Vado-
stuwdam tot een ontoereikende waterstroom in de rivier leidt. Volgens hem kan het 
watertekort niet alleen onherstelbare schade toebrengen aan de 36 door de vogelrichtlijn
79/409/EEG1 beschermde vogelsoorten, maar ook aan de fauna en natuurlijke habitats die 
worden beschermd door de habitatrichtlijn 92/43/EEG 2. Indiener hekelt de passiviteit van de 
toezichthouder, La Confederación Hidrografica del Tajo, en verzoekt het Europees Parlement 
de situatie te onderzoeken.

II. Commentaar van de Commissie

Volgens de beschikbare informatie wordt de waterstroom van de rivier de Jarama 
voornamelijk gereguleerd door het beheer van twee grote stuwdammen, El Vado en El Atazar.
Deze worden zodanig beheerd dat minimaal gemiddeld 104 liter per seconde (8 986 m3/dag) 
uit de stuwmeren wordt vrijgegeven tijdens de droogste periode van 2006 (van mei tot 
oktober).

Indiener uit zijn bezorgdheid over de vermeende negatieve gevolgen die de in 2006 voor deze 
stuwdammen ingevoerde waterbeheerregeling heeft voor de beschermde status van de 
gebieden van communautair belang (GCB’s) ES3110001 (Cuenca de los ríos Jarama y 
Henares) en ES3110002 (Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte).

In geval van projecten die aanzienlijke negatieve gevolgen kunnen hebben voor GCB’s moet 
een beoordeling worden uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6.3 en 6.4 van de 
habitatrichtlijn 92/43/EEG. Afhankelijk van de uitkomsten van de beoordeling mogen de 
bevoegde autoriteiten het plan of project alleen goedkeuren nadat zij hebben vastgesteld dat 
het geen schadelijke gevolgen zal hebben voor de integriteit van het gebied. In geval van een 
negatief oordeel kan het plan of project alleen worden uitgevoerd als er geen alternatieve 
oplossingen zijn, om dwingende redenen van zwaarwegend openbaar belang en in combinatie 
met alle compenserende maatregelen die nodig zijn om de algehele samenhang van Natura 
2000 te waarborgen. 

De Commissie beschikt niet over bewijs dat voornoemd waterbeheer, zoals in 2006 ingevoerd 
voor de stuwdammen El Vado en El Atazar, in combinatie met andere menselijke vormen van 
watergebruik in het stroomgebied van de Jarama tot noemenswaardige negatieve gevolgen 
leidt voor de beschermde status van de aspecten waarvoor deze Natura 2000-gebieden zijn 
aangewezen. 

III. Conclusies

De Commissie heeft geen aanwijzingen dat op het ogenblik inbreuk wordt gemaakt op het 
Gemeenschapsrecht en is derhalve niet voornemens nadere actie te ondernemen.

                                               
1 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1-18

2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50
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