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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia 0804/2006, prezentată de dl Raúl Urquiaga Cela (de naţionalitate 
spaniolă), în numele Plataforma Jarama Vivo, privind activităţi ilicite care 
conduc la secarea râului Jarama (Comunidad de Madrid) şi riscă să afecteze 
zonele protejate din vecinătatea sa

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că râul Jarama riscă să sece datorită exploatării ilicite a apei de către 
Canal Isabel II, o întreprindere publică însărcinată cu gospodărirea apei din regiune. 
Petiţionarul susţine că exploatarea de către societate a barajului El Vado a condus la 
eliberarea unei cantităţi insuficiente de apă. Conform acestuia, debitul insuficient al apei riscă 
să producă daune ireparabile unui număr de 36 de specii de păsări protejate prin Directiva 
Păsări, precum şi faunei şi habitatelor naturale protejate prin Directiva Habitate. Petiţionarul 
critică lipsa de acţiune a organismului de control, La Confederación Hidrografica del Tajo, şi 
cere anchetarea situaţiei de către Parlamentul European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 septembrie 2007.

I.  Petiţia

Petiţionarul susţine că râul Jarama riscă să sece datorită exploatării ilicite a apei de către 
Canal Isabel II, o întreprindere publică însărcinată cu gospodărirea apei din regiune. 
Petiţionarul susţine că gestionarea resurselor de apă conţinute de barajul El Vado duce la 
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eliberarea unei cantităţi insuficiente de apă în râu. Conform acestuia, debitul insuficient de 
apă riscă să producă daune ireparabile unui număr de 36 de specii de păsări protejate prin 
Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice1 precum şi faunei şi habitatelor 
naturale protejate prin Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică.2  Petiţionarul critică lipsa de acţiune a organismului de 
control, La Confederación Hidrografica del Tajo, şi cere anchetarea situaţiei de către 
Parlamentul European.

II.  Comentariile Comisiei

În conformitate cu informaţiile disponibile, regimul de debit al apei râului Jarama este 
reglementat în linii mari de administraţia celor două baraje principale, „El Vado” şi „El 
Atazar”. Aceste baraje sunt gestionate într-un mod care garantează o medie minimă de 104 
l/sec (8 986m3/zi) eliberată din baraje în perioada cea mai secetoasă a anului 2006 (din mai 
până în octombrie).

Petiţionarul ridică problema presupuselor efecte negative ale regimului de gestiune a debitului 
apei adoptat în 2006 pentru aceste baraje asupra stadiului de conservare a siturilor de 
importanţă comunitară (SIC) ES3110001 „Cuenca de los rios Jarama y Henares” şi 
ES3110002 „Cuenca del rio Lozoya y Sierra Norte”.

În cazul proiectelor ce ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra unor astfel de 
situri, este necesară o evaluare în conformitate cu articolul 6 aliniatele (3) şi (4) din Directiva 
92/43/CEE privind conservarea habitatelor. În funcţie de concluziile evaluărilor, autorităţile 
competente pot aproba planul sau proiectul numai după ce au verificat că nu va fi dăunător 
integrităţii siturilor. În cazul unei evaluări negative, planul sau proiectul pot fi realizate doar 
în absenţa unor soluţii alternative, din motive imperioase de interes public prioritar, şi luând 
toate măsurile compensatorii necesare pentru a se garanta protejarea coerenţei globale a 
reţelei Natura 2000. 

Comisia nu deţine dovezi că regimul de apă sus-menţionat adoptat în 2006 pentru barajele „El 
Vado” şi „El Atazar”, precum şi alte moduri de utilizare a apei de către populaţie duc la un 
impact negativ semnificativ asupra stadiului de conservare a caracteristicilor siturilor pentru 
care acestea au fost desemnate situri Natura 2000. 

III.   Concluzii

Comisia nu are indicii că legea comunitară este încălcată în prezent şi, în consecinţă, nu 
intenţionează să ia măsuri suplimentare.
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