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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Dotyczy: Petycji 0804/2006, którą złożył Raúl Urquiaga Cela (Hiszpania), w imieniu 

Plataforma Jarama Vivo, w sprawie nieprzepisowych działań, które 
powodują wysychanie rzeki Jarama (Comunidad de Madrid) i mogą 
stanowić zagrożenie dla pobliskich obszarów chronionych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że rzece Jarama grozi wyschnięcie w wyniku nieprzepisowej 
eksploatacji wody przez Canal Isabel II, przedsiębiorstwo publiczne odpowiedzialne za 
zarządzanie wodą w tym regionie. Składający petycję utrzymuje, że skutkiem korzystania 
przez to przedsiębiorstwo z zapory El Vado jest uwalnianie zbyt małej ilości wody. Jego 
zdaniem zbyt mała ilość wody może doprowadzić do nieodwracalnych strat wśród 
36 gatunków ptaków chronionych przez dyrektywę ptasią oraz zaszkodzić faunie i naturalnym 
siedliskom chronionym przez dyrektywę siedliskową. Składający petycję krytykuje brak 
działania ze strony organu nadzorującego, La Confederación Hidrografica del Tajo, i zwraca 
się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 21 września 2007 r.

I. Petycja

Składający petycję twierdzi, że rzece Jarama grozi wyschnięcie w wyniku nieprzepisowej 
eksploatacji wody przez Canal Isabel II, przedsiębiorstwo publiczne odpowiedzialne za 
zarządzanie wodą w tym regionie. Składający petycję utrzymuje, że sposób zarządzania 
zasobami wodnymi, jakimi dysponuje zapora El Vado, prowadzi do uwalniania do rzeki zbyt 
małej ilości wody. Jego zdaniem zbyt mała ilość wody może doprowadzić do
nieodwracalnych strat wśród 36 gatunków ptaków chronionych przez dyrektywę ptasią 
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(79/409/EWG)1 oraz zaszkodzić faunie i naturalnym siedliskom chronionym przez dyrektywę 
siedliskową (92/43/EWG)2. Składający petycję krytykuje brak działania ze strony organu 
nadzorującego, La Confederación Hidrografica del Tajo, i zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o zbadanie tej sytuacji.

II. Uwagi ze strony Komisji Europejskiej

Zgodnie z dostępnymi informacjami reżim przepływu wody w rzece Jarama jest w znacznym 
stopniu regulowany przez zarządzanie dwoma głównymi zaporami, El Vado oraz El Atazar.
Zapory te są zarządzane w sposób gwarantujący uwalnianie przez nie średnio co najmniej 
104 litrów na sekundę (8,986 m3 dziennie), jak miało to miejsce w czasie najbardziej suchego 
okresu w roku 2006 (od maja do października).

Składający petycję wyraża obawy dotyczące domniemanych negatywnych skutków 
przyjętego w 2006 r. sposobu zarządzania reżimem przepływu wody we wspomnianych 
dwóch zaporach na stan ochrony terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, takich jak
ES3110001 Cuenca de los ríos Jarama y Henares oraz ES3110002 Cuenca del río Lozoya 
y Sierra Norte.

Zgodnie z art. 6 pkt 3 i art. 6 pkt 4 dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG) w przypadku 
przedsięwzięć, które mogą w istotny sposób oddziaływać na takie tereny, należy 
przeprowadzić odpowiednią ocenę. Na podstawie wniosków wynikających z tej oceny 
właściwe władze mogą zatwierdzić dany plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, 
że nie wpłynie ono niekorzystnie na dany teren. W przypadku negatywnej oceny skutków 
dany plan lub przedsięwzięcie może zostać zrealizowane wyłącznie przy braku rozwiązań 
alternatywnych, z powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu 
publicznego oraz z zastosowaniem wszelkich środków kompensujących koniecznych do 
zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 2000.

Komisja Europejska nie dysponuje żadnymi dowodami na to, że wspomniany powyżej reżim 
przepływu wody przyjęty w 2006 r. w zaporach El Vado oraz El Atazar wraz z innymi 
sposobami wykorzystywania przez ludzi zasobów wodnych dorzecza rzeki Jarama ma 
znaczny negatywny wpływ na stan ochrony cech, na podstawie których wspomniane obszary
sieci Natura 2000 zostały wyznaczone.

III. Wnioski

Według Komisji Europejskiej nic nie wskazuje na fakt łamania prawa wspólnotowego, 
w związku z czym Komisja nie zamierza podejmować dalszych działań.

                                               
1 Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1-18

2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7-50


