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προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)

Θέμα: Σχέδια κατασκευής μεγάλων υδροηλεκτρικών φραγμάτων απειλούν τα ποτάμια των 
Βαλκανίων

Σύμφωνα με δύο πρόσφατες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για την οργάνωση EuroNatur και την 
Αυστριακή Ένωση Προστασίας της Φύσης ECA Watch, τεκμηριώνεται η πολύ μεγάλη οικολογική αξία 
των ποτάμιων οικοσυστημάτων των Βαλκανίων, ιδιαίτερα αυτών των δυτικών Βαλκανίων και του 
τριγώνου Βουλγαρίας – Ελλάδας – Τουρκίας. Περίπου το ένα τρίτο αυτών διατηρείται σχεδόν 
ανέγγιχτο από ανθρώπινες δραστηριότητες. Πρόκειται για περιοχές αυξημένης βιοποικιλότητας 
(hotspots), ιδιαίτερα όσον αφορά τους υδρόβιους οργανισμούς1. Σχέδια για συνολικά 573 
υδροηλεκτρικά φράγματα ισχύος άνω του 1MW, συμπεριλαμβανομένων 73 φραγμάτων ισχύος άνω 
των 50 MW, έχουν καταγραφεί σε αυτή την περιοχή2, ενώ ακόμη και κάποιες από τις σημαντικότερες 
προστατευόμενες περιοχές δεν θα ξεφύγουν από τις επιπτώσεις, όπως το Εθνικό Πάρκο του Mavrovo 
στην ΠΓΔΜ ή ο γνωστός ποταμός Σάβα3.

Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Έχει ενημέρωση από τα κράτη μέλη της περιοχής ή από τα υπό ένταξη κράτη για τα σχέδια 
ανάπτυξης υδροηλεκτρικών φραγμάτων σε ποτάμια συστήματα;

2. Η παραγόμενη ενέργεια πόσων από αυτά θεωρείται ανανεώσιμη; Ποια κριτήρια έχει η Επιτροπή 
για να κατατάσσει την παραγόμενη υδροηλεκτρική ενέργεια σε ανανεώσιμη ή μη;

3. Συμφωνεί πως τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΕ, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα μεγάλα φράγματα ως μη 
βιώσιμα4 καθώς καταστρέφουν ανεπανόρθωτα τους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούν και 
εντάσσουν φυσικά ποτάμια συστήματα σε βαρέως τροποποιημένα;

4. Σχεδιάζει κάποια Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για όλη την περιοχή;

5. Συμφωνεί ότι η ελλιπής προστασία αυτών των περιοχών, όσον αφορά τα κράτη μέλη, παραβιάζει 
την Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ και αντίκειται στις κατευθύνσεις της πρόσφατα 
υιοθετηθείσας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα έως το 2020;

6. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να στηρίξει τα κράτη μέλη της περιοχής, αλλά και τα υπό 
ένταξη κράτη, με στόχο την προστασία των ποτάμιων συστημάτων τους από την κατασκευή 
μεγάλων υδροηλεκτρικών φραγμάτων;

1 Threatened freshwater molluscs of the Balkan – Potential impacts of hydropower projects
2 Balkan Rivers – The Blue Heart of Europe. Hydromorphological Status and Dam Projects/ Long version
3 http://www.euronatur.org/EuroNatur-
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4 World Water Forum MARSEILLE, France, Mar. 19, 2012, http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=107128


