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Áttekintés és főbb ajánlások

A megújuló energiaforrásokból előállított energia fokozott termelése és

A Duna-medence fenntartható vízenergia-fejlesztésére vonatkozó

felhasználása a megújuló energiáról szóló uniós irányelv célkitűzéseivel

iránymutatásokat széles körű részvételi folyamat keretében dolgozták ki az

összhangban fontos lépés az üvegházhatású gázok kibocsátásának

igazgatási szervek (energiaügyi és környezetvédelmi), a vízenergia-ágazat, a

csökkentése és az energiabiztonság erősítése iránti igény kielégítése felé,

nem kormányzati szervezetek és a tudományos közösség képviselőinek

miközben jelentős hajtóerőt jelent a vízenergia fejlesztéséhez a Duna

bevonásával. Az iránymutatások elsősorban a vízenergiával kapcsolatos

vízgyűjtő országaiban.”1.

tervezésért és engedélyezésért felelős állami szervek és illetékes hatóságok
számára készültek, de a vízenergia-ágazat potenciális befektetői, valamint a

Tudatában annak, hogy a vízerőművek az üvegházhatású gázok

nem kormányzati szervezetek és az érdekelt közönség számára is

csökkentésének további lehetőségét kínálják, de felismerve a folyóvízi

relevánsak.

ökológiára gyakorolt negatív hatásaikat, a Duna menti országok miniszterei
2010-ben kezdeményezték, hogy dolgozzanak ki iránymutatásokat a

Az iránymutatások semmilyen jogilag kötelező erővel nem bírnak. Következő

környezetvédelmi szempontok integrálására a vízenergia-felhasználás

intézkedésként a nemzeti szintű végrehajtás javasolt az adminisztratív

kiegyensúlyozott és integrált fejlesztése érdekében, kezdetektől figyelembe

eljárásokkal és műszaki rendelkezésekkel kapcsolatos további tapasztalat

véve a lehetséges érdekkonfliktusokat is.

cserék kíséretében.
Az alábbiak az iránymutatások tartalmából a kulcsfontosságú javaslatok
rövidített kivonatát tartalmazzák, amelyek a vízenergia-fejlesztés
fenntarthatósága szempontjából kritikus fontosságúnak tekintendők. Ezek a
dokumentum különböző fejezeteinek megfelelően kerültek elrendezésre, ahol
további részletes információk találhatók.

1)

www.icpdr.org
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A fenntartható vízenergia-fejlesztés általános elvei
1

A vízenergia-fejlesztésnél tiszteletben kell tartani a fenntarthatóság elveit, kiegyensúlyozott módon figyelembe véve a
környezeti, társadalmi és gazdasági tényezőket.

2

A megújuló energiatermelés, így a vízenergia-termelés részét kell képezze az energiapolitikák holisztikus megközelítésének
(Nemzeti Energiaterv, ideértve a megújuló energiára vonatkozó cselekvési terveket) is A kiaknázatlan megújuló
energiapotenciál, az energiatakarékosság és az energiahatékonyság növelése olyan fontos elemek, amelyeket ebben a
megközelítésben szükséges figyelembe venni.

3

A fenntartható vízenergia-fejlesztés biztosítása és a különféle közérdekek kiegyensúlyozott mérlegelése érdekében nemzeti /
regionális1 vízenergia-stratégiákat kell kidolgozni ezen teljes medencére kiterjedő iránymutatások alapján. Ezeknek a
stratégiáknak figyelembe kell venniük a vízenergia-infrastruktúra többfunkciós felhasználását (pl. árvízvédelem, vízellátás,
stb.) és a környezetre gyakorolt hatásokat (ideértve a kumulatív hatásokat is). .

4

A közérdekek nemzeti / regionális szintű mérlegelését átlátható, strukturált és reprodukálható módon, kritériumok és releváns
információk alapján kell elvégezni a nyilvánosság részvételével a döntéshozatali folyamat korai szakaszában.

5

A megújuló energiatermelés, mint olyan, más közérdekhez viszonyítva általában nem tekinthető elsődleges közérdeknek. A
vízenergia-projekt automatikusan nem minősül elsődleges közérdeknek annak okán, hogy megújuló energiát fog előállítani A
nemzeti jogszabályoknak megfelelően minden esetet külön-külön szükséges értékelni

6

Azon állampolgárok, állampolgári csoportok, érdekeltek és nem kormányzati szervezetek, amelyek érdekeit egy adott
vízenergia-projekt befolyásolja, döntő szerepet töltenek be a tervezési folyamatok optimalizálása, valamint a közös megértés
és elfogadás biztosítása szempontjából az új vízenergia-projektek gyakorlati megvalósítása során.

7

A vízenergia-fejlesztésnél figyelembe kell venni az éghajlatváltozásnak a vízi ökoszisztémákra és a vízkészletekre gyakorolt
hatásait (folyóvízi élőhelyek ellenálló képessége, áramlás mennyisége, áramlás szezonális változásai, ...).

A meglévő vízerőművek műszaki korszerűsítése és ökológiai helyreállítása
8

Az energiatermelés fokozása érdekében ösztönözni kell a meglévő vízerőművek műszaki korszerűsítését.
Az ilyen típusú fejlesztések jelentik a környezetvédelmi célkitűzésekkel összefüggésben a leginkább környezetbarát
intézkedéseket (EU Víz Keretirányelv, stb..).

9

A meglévő vízerőművek műszaki korszerűsítését össze kell kapcsolni a víz állapotának védelmét és javítását célzó
ökológiai kritériumokkal, valamint ösztönzők és ökocímkék útján biztosítani kell azok nemzeti stratégiák és eszközök
keretében történő ösztönzését és pénzügyi támogatását.

10

A műszaki korszerűsítés és a meglévő vízenergia-létesítmények ökológiai helyreállításának kombinációja mind az
energiatermelés, mind a környezeti feltételek javítása szempontjából előnyös helyzetet teremt. 1

1

A regionális szint ebben a dokumentumban a nemzeti szint alatt elhelyezkedő vezetői szintként határozható meg.

Az új vízenergia-fejlesztések stratégiai tervezési megközelítése
11 Az új vízerőmű-fejlesztésekhez stratégiai tervezési megközelítés alkalmazása javasolt (a megújulóenergia-cselekvési tervhez
és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez kapcsolódva); ennek a megközelítésnek kétszintű a nemzeti / regionális értékelésen kell
alapulnia (ideértve az ajánlott kritériumok listáját): , amelyet a projekt-specifikus értékelés követ. Ez a megközelítés a
megelőzés és az elővigyázatosság elvével, valamint a „szennyező fizet” elvével van összhangban.
12

Első lépésként azok a folyószakaszok kerülnek azonosításra, ahol a vízenergia-fejlesztést a nemzeti vagy regionális
jogszabályok / megállapodások tiltják (tilalmi övezetek). A második lépésben az értékelési mátrix és az osztályozási rendszer
felhasználásával az összes többi szakasz kiértékelését végezzük el (14. és 15. ábra).

13

A nemzeti / regionális értékelés az adminisztráció számára használható eszköz az új vízerőművek azon területekre történő
irányítása során, ahol a környezetre gyakorolt minimális hatás várható. Ez a vízenergia-termelés és az ökoszisztéma-igények
integrálásával, valamint a világos és átlátható kritériumokon alapuló döntéshozatal támogatásával érhető el, ideértve
az.energiagazdálkodás, valamint a környezet és a táj szempontjait A Duna-medencére kiterjedő vagy határokon átnyúló
szempontokat adott esetben figyelembe kell venni.

14

A nemzeti / regionális értékelés hasznos és előnyös mind a környezetvédelem, mind a vízügyi ágazat, de emellett a
vízenergia-ágazat számára is, mivel növeli a döntéshozatali folyamat kiszámíthatóságát, és lehetővé teszi az új projektek
engedélyezésének átláthatóságát.

15

Míg a nemzeti / regionális szintű értékelés inkább általános jellegű, és a folyószakaszok megfelelőségét a potenciális
vízenergia-felhasználás szempontjából osztályozza, a projektspecifikus értékelés részletesebb és mélyrehatóbb értékelést nyújt
valamely konkrét projekt előnyeinek és hatásainak felmérésével a tekintetben, hogy a projekt az adott helyszínhez megfelelően
igazodik-e. A projektszintű értékelés az új vízerőmű-engedélyezés iránti kérelemre kerül elvégzésre, így különösen az adott
projekttervtől függ.

16

Ennek megfelelően a jelenlegi és az újabb szakpolitikai fejleményeket, különösen az EU jogszabályainak és az EU
Duna-stratégiájának végrehajtását kell tükröznie.

17

A legfenntarthatóbb, amikor a vízenergia-támogatás érdekében az új vízenergia-projektek ösztönző rendszereinek a stratégiai
tervezési megközelítés és a megfelelő mérséklő intézkedések eredményeit kell figyelembe venniük.

9

A vízenergia negatív hatásainak minimalizálása
18

Enyhítő intézkedéseket kell hozni a vízenergia-létesítmények vízi ökoszisztémákra gyakorolt negatív hatásainak minimalizálása érdekében. Ha a
nemzeti jogszabályok előírják, a meglévő erőművekből az enyhítő intézkedések végrehajtása miatt adódó vízenergia-termelési veszteségek
kompenzálhatók.

19

A halvándorlás és az ökológiai vízhozam biztosítása a vizek ökológiai állapotának fenntartását és javítását célzó prioritás

20

Más enyhítő intézkedések, mint az üledékkezelés javítása, a mesterséges vízszint-ingadozások negatív hatásainak minimalizálása (hydropeaking), a
felszín alatti vizek állapotának fenntartása vagy a típusspecifikus élőhelyek és part menti övezetek helyreállítása lényegesek a folyóvízi ökológia és a
vizes élőhelyek szempontjából közvetlenül a vízi ökoszisztémától függően, ezért ezeket figyelembe kell venni a projekttervezés során, megfontolva a
leginkább költséghatékony intézkedéseket és az áramszolgáltatás biztonságát..
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1. Bevezető

11

1.1 Háttér
A megújuló forrásokból származó energia fokozott előállítása és
felhasználása, valamint az energiamegtakarítás és a fokozott
energiahatékonyság fontos lépéseket jelentenek az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának csökkentési igény kielégítésében a
nemzetközi éghajlatvédelmi megállapodások szerint. A megújuló
energiaforrások további fejlesztése a megújuló energiaforrásokról
szóló uniós irányelv végrehajtásával összhangban jelentős hajtóerőt
jelent a Duna menti országok vízenergia-előállításának
fejlesztéséhez. Ugyanakkor a Duna menti országok elkötelezettek a
vízügyi, klíma, természetvédelmi és egyéb környezetvédelmi
jogszabályok végrehajtása iránt. Különösen az EU Víz
Keretirányelve (VKI)2 játszik vezető szerepet, mint a Duna-medence
vízpolitikájának kulcsfontosságú eszköze, meghatározva a
vízvédelmi célokat a gazdasági érdekekkel összhangban.
Jelentős számú új infrastrukturális projekt - a vízenergia-fejlesztést is

1.2 Mandátum
Elismerve a fenntartható vízenergia-fejlesztés kihívásait a meglévő
jogi és politikai keretek között, a Nemzetközi Duna-védelmi
Bizottságot (ICPDR) a 2010. évi Duna Nyilatkozatban4 arra kérték
fel, hogy „a vízenergia-ágazattal és valamennyi érintettel szoros
együttműködésben szervezzen széles körű vitát iránymutatások
kidolgozása céljából a környezeti szempontok integrálására a
használatban lévő vízierőművekre - ideértve azok hatékonyságának
lehetséges növelését -, valamint az új vízerőművek tervezésére és
építésére”5. Ezt a tevékenységet támogatja az EU Duna Stratégia „A
fenntarthatóbb energia támogatása” 2. prioritási területhez tartozó
cselekvési terve is, beleeértve az „Előzetes tervezési mechanizmusok
kidolgozását és felállítását az új vízenergia-projektek számára
megfelelő területek kiosztásához” című intézkedést.

1.3 A kidolgozás folyamata
Az iránymutatások kidolgozása a mandátum szerinti széles körű

ideértve - a Duna-medence teljes területén a tervezés és az előkészítés

részvételi folyamaton alapulva az igazgatási szervek / intézmények

különböző szakaszainál tart. Ezek a projektek terhelést jelentenek, a

(energia- és vízügyi/környezetvédelmi), a vízenergia-ágazat, a nem

víz állapotának romlását okozhatják, ugyanakkor a

kormányzati szervezetek és a tudományos közösség képviselőinek

társadalmi-gazdasági megfontolások és az éghajlatváltozás enyhítése

bevonásával valósult meg. A szükséges szakértői eszmecserét négy

szempontjából kedvezőek. Ez különösen igaz a vízerőművek

szakértői találkozó, egy workshop rendezvény és a záró konferencia

többfunkciós felhasználására, amelyek különböző célokat szolgálnak

tette lehetővé.

az emberek és a közösségek számára ideértve az árvizek és az
aszályok enyhítését, valamint a vízkészlet biztosítását a különböző

A dokumentum kidolgozásának alapjaként készült el a

vízfelhasználók számára a vízáramok szezonális és /vagy többéves

„Duna-medence vízenergia-termelésének értékelési jelentése”, amely

szabályozásával.

kulcsfontosságú tényeket és adatokat tartalmaz a
vízenergia-termelésre vonatkozóan a Duna-medence

A Duna menti országok elismerik azt a tényt, hogy az új

vízgazdálkodásával, árvízvédelmével, biológiai sokféleségével és

vízerőmű-fejlesztés az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésének

természetvédelmével összefüggésben. A jelentés a Duna menti

egyik lehetséges megoldása, ugyanakkor negatív hatást gyakorol a

országok kérdőívre adott válaszaira épül.

folyóvízi ökológiára, ami fenntartható, kiegyensúlyozott és integrált
megközelítést tesz szükségessé. 2

Ezen kívül az iránymutatások melléklete is kidolgozásra került, ami
esettanulmányokat és bevált gyakorlati példákat tartalmaz, további
gyakorlati információkat és támogatást nyújtva a

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28 / EK IRÁNYELVE (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának
előmozdításáról, valamint a 2001/77 / EK és a 2003/30 / EK irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről
21 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/60 / EK IRÁNYELVE (2000. október 23.) a vízpolitika területén a közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról 31 A Duna Védelmére létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICPDR): www.icpdr.org
41 A 2010. február 16-i miniszteri találkozón elfogadott Duna-nyilatkozat elérhető online: http://www.icpdr.org/main/resources/danube-declaration-0 51
Cselekvési terv, SEC (2010) 1489 végleges. Online elérhetőség: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/documents_en.cfmt1. 61 A
Duna-medence
vízenergia-termelésének értékelési jelentése. Elérhető online: www.icpdr.org
2
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vízenergia-fejlesztés fenntartható megoldásainak biztosításához.

A nemzetközi koordinációs előírások ellenére a vonatkozó
jogszabályok végrehajtása az egyes országok hatáskörébe tartozik. A

1.4 Az Iránymutatások általános célkitűzése és hatálya

fentiek miatt az irányadó elvek ajánlás jellegűek, és semmilyen

Az iránymutatások általános célja a feltételekre, a szakpolitikai

jogilag kötelező erővel nem bírnak. Következő intézkedésként a

keretekre és a megválaszolandó kérdésekre vonatkozó közös

nemzeti szintű végrehajtás javasolt az adminisztratív eljárásokkal és

elképzelés és konszenzus kialakítása a Duna-medence fenntartható

műszaki rendelkezésekkel kapcsolatos további tapasztalatcserék

vízenergia felhasználásának biztosítására. A dokumentum célja a

kíséretében.

vonatkozó jogszabályok koherens és összehangolt végrehajtásának
támogatása, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokról szóló

1.5 Címzettek

irányelvre, az EU Víz Keretirányelvére, valamint az egyéb vonatkozó

Az iránymutatások elsősorban a vízenergiával kapcsolatos tervezésért

környezetvédelmi és vízgazdálkodási jogszabályokra.

és engedélyezésért felelős állami szervek és illetékes hatóságok
számára készültek. Ez különösen az energiaügyi, környezetvédelmi,

Az arányos és ésszerű döntéshozatali folyamat biztosításának

valamint a vízgazdálkodásért felelős nemzeti, regionális és helyi

elősegítésével az iránymutatások törekvése az, hogy támogassák a

szintű szerveket foglalja magában. Ezen kívül a vízenergia-ágazat

megújuló energiával kapcsolatos célok időben történő

potenciális befektetői, valamint a nem kormányzati szervezetek és az

megvalósítását, valamint a környezetvédelmi és vízgazdálkodási

érdekelt közönség számára is releváns információkkal szolgálhatnak.

célkitűzések teljesítését.
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2. Általános keretrendszer

2.1 Szakpolitikai keretek

megújuló energiaforrásokra vonatkozó 2020-as célkitűzéseiket és a

A következő fejezetek releváns háttér-információkat tartalmaznak a

tervezett technológiai összetételt (lásd 1. ábra) 3

megújuló energiaforrásokkal, valamint a vízgazdálkodással és a

Emellett a Duna-medence valamennyi EU-n kívüli országa - az

környezetvédelemmel kapcsolatos szakpolitikákról. Különösen az

Energiaközösségben való részvétel által - a megújuló energiára

Európai Unió jogi keretrendszerét és a legfontosabb tényeket vázolják

vonatkozó közösségi vívmányok végrehajtása mellett kötelezte el

fel

magát.3 Az Energiaközösség Miniszteri Tanácsa 2012. október 18-án
döntött a megújuló energiáról szóló irányelvnek az

2.1.1

Megújuló energia

Energiaközösségen belüli végrehajtásáról. Ezzel a határozattal az

A megújuló energia fontosságának növekedése az üvegházhatású

Energiaközösség szerződő felei (Albánia, Bosznia-Hercegovina,

gázkibocsátás csökkentésében játszott döntő szerepével, az

Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Koszovó,

energiaellátás diverzifikálásával és javításával, valamint a véges és

Moldova, Montenegró, Szerbia és Ukrajna) a teljes 2020-as

kimerülő fosszilis erőforrások helyettesítésével magyarázható. E

fogyasztásukon belül a megújuló energia kötelező részesedésére

kérdések megválaszolása érdekében a megújuló energiáról szóló

irányuló kötelezettségvállalást tettek.

irányelv az energia- és éghajlatváltozási jogszabálycsomag részeként
a megújuló energiaforrásokból előállított energia részesedésének

A Miniszteri Tanács határozata tükrözi az Energiaközösséget

növeléséhez, az energiaellátás javításához és az ágazat gazdasági

létrehozó szerződés 20. cikkének szükséges módosításait is, ahol a

ösztönzéséhez biztosít keretet.

megújuló energiáról szóló uniós irányelv elfogadása a 2001/77/EK és
a 2003/30/EK irányelveket hatályon kívül helyezi.

A megújuló energiáról szóló irányelv arra kötelezi az EU tagállamait,
hogy kötelező érvényű egyedi célokat tűzzenek ki a megújuló

Így a megújuló energia fejlesztésével kapcsolatos nemzeti és

energiaforrásokból előállított energia 2020-as bruttó végső

regionális tervezési folyamatok és stratégiák minden Duna-menti

fogyasztáson belüli részesedése alapján számolva, figyelembe véve a

országban érvényben vannak, amelyhez a vízenergia is hozzájárul.

megújuló energia előállításában rejlő saját potenciált. Az országok a
megújuló energiaforrások összetételét szabadon választhatják meg,
ahol a vízenergia a lehetséges alternatívák egyike. A megújuló
energiaforrások közé a szélenergia, a napenergia (hő-, fotovoltaikus
és koncentrált fotovoltaikus), a vízenergia, az árapály-energia, a
geotermikus energia és a biomassza tartozik Az EU
megújulóenergia-irányelvével összhangban kidolgozandó nemzeti
megújulóenergia-cselekvési tervek (NREAP-ok) információkat
tartalmaznak arról, hogy az EU tagállamai miként kívánják elérni a

Európai Bizottság (2011): Számít a megújuló energia.
Online elérhetőség:
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_renewable_difference_en.pdf
2)
Energiaközösség: Egy az Európai Unió és számos harmadik ország közti közösség,
melynek célja az EU belső energiapiacának kiterjesztése dél-kelet Európára és
azon is túl. www.energy-community.org
3) Az Eu jogának alapját képező jogszabályalkotás, jogi aktusok és bírósági ítéletek
4) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, és
összhangban áll az 1244. sz. ENSZ BT-határozattal és az Nemzetközi Bíróság
véleményével a koszovói függetlenségről.
1
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A megújuló energiaforrásokból előállított energia országonkénti részaránya és a 2020-ra vonatkozó célkitűzések a bruttó végső
energiafogyasztáson belül *
1. ÁBRA

AT / Ausztria
SI / Szlovénia
RO / Románia
DE / Németország
BG / Bulgária
SK / Szlovák Köztársaság
HU / Magyarország
CZ / Cseh Köztársaság
UA / Ukrajna
BA / Bosznia Hercegovina
ME / Montenegró
RS / Szerbia
HR / Horvátország

0 5 10 15 20 25 30 35 4 a megújuló energiaforrások aránya a bruttó végső energiafogyasztásban [%]
Megújuló energia részesedése 2020-ban (cél)
Megújuló energia részesedése 2009-ben
Megújuló energia részesedése 2005-ben (csak EU-tagállamokra)
A különféle megújuló energiaforrások a megújuló energia előállítás teljes részarányához
járulnak hozzá. A 2. ábra a különféle megújuló energiaforrások
villamosenergia-termelésen belüli alakulását mutatja 1998 és 2008 között.

A Duna-medence vízenergia-termelésének értékelési jelentéséből származó adatok,
ideértve az Energiaközösség frissített adatait is,

A megújuló energiaforrások közül a vízenergia előállítása nem változott
lényegesen más megújuló energiaforrásokhoz - például szélenergia,
biomassza - viszonyítva, míg a megújuló energiaforrások össztermelése nőtt.
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2. Ábra

18
17
16
15
14
13
12

Megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia, EU-27, 1998–2008 *

600 500 400 300 200 100 0
1998
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Vízenergia (TWh, bal oldali skála)
Geotermikus (TWh, bal oldali skála)
Szélturbinák (TWh, bal oldali skála)
Biomassza (TWh, bal oldali skála)
Megújuló energiaforrásokból előállított energia (a fogyasztás% -a, jobb oldali skála)

A Duna-menti országok többségében (kivéve DE, HU és MD)

A Duna-menti országok többségében a vízenergia továbbra is

azonban a vízenergia a teljes megújuló energiatermelés legfontosabb

viszonylag jelentős mértékben járul hozzá a megújuló

alkotóeleme, több mint 45%-os hozzájárulással. Négy országban a

energiatermeléshez a korszerűsítés és felújítás, valamint az új

vízenergia jelenlegi részesedése a megújuló energiaforrásokból

vízerőmű-fejlesztések révén. A Duna-menti országokban a

előállított teljes villamosenergia-termeléshez viszonyítva meghaladja

vízenergia-termelés alakulásának abszolút adatait szemlélve a 3. ábra

4

a 90%-ot (BA, RS, RO, SI) .

azt jelzi, hogy a vízenergia termelés AT, BA, DE, HU, RS, SK és SI
viszonylatában növekedni fog. A teljes megújuló
villamosenergia-termelésen belül azonban a vízenergia részesedése a
vizsgált Duna-menti országokban nem fog növekedni Ez azt jelzi,
hogy 2020-ig az egyéb megújuló energiaforrások esetében
dinamikusabb fejlődés várható, mint a vízenergia tekintetében

A Duna-medence vízenergia-termelésének értékelési jelentése
Megújuló energiára vonatkozó statisztikák (Eurost Megújuló energiára vonatkozó statisztikák
2008) Online elérhető:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Renewable_energy_statistic
s
4
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Vízenergiából származó villamosenergia-termelés jelenleg és várhatóan 2020-ban, GWh/év (szivattyús tároló kivételével)5

3. ÁBRA

AT / Ausztria
RO / Románia
DE / Németország
RS / Szerbia
BG / Bulgária
SK / Szlovák Köztársaság
SI / Szlovénia
CZ / Cseh Köztársaság
BA / Bosznia Hercegovina
HR / Horvátország
HU / Magyarország

4

UA / Ukrajna
MD / Moldova

n.a.

ME / Montenegró

n.r.

5 A Duna-medence vízenergia-termelésének értékelési jelentéséből (AT, BG, CZ, DE, HU, MD, RS, SI, SK, RO, a Duna vízgyűjtőre kiterjedően is) az ország egészére vonatkozó adatok.
Bosznia-Hercegovina a Duna-medence nemzeti részének aktuális villamosenergia-termelési adatait jelentette, míg a 2020-ban várható villamosenergia-termelés adatai az ország
egészére vonatkoznak.. Horvátország és Ukrajna csak a Duna-vízgyűjtő országra eső részéről szolgáltatott adatokat. Szerbia esetében ez az érték magában foglalja Koszovót is - az ENSZ
1244 (1999) sz. határozata szerint a Szerb Köztársaság autonóm tartományaként ENSZ által irányított terület.
Romániában a referenciaév hidrológiai szempontból rendkívüli volt, ezért növekedés is várható.
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Ezen kívül a vonatkozó jogszabályok az energiahatékonyságról szóló,

Mivel a Duna-medence országainak nagy része azon európai államok

2012. október 25-én elfogadott 2012/27/EU irányelvet is tartalmazzák

csoportjába tartozik, ahol a szén / GDP arány a legmagasabb (a

Ez az irányelv közös intézkedési keretet létesít az energiahatékonyság

legalacsonyabb energiahatékonysági szintet mutatva), az

előmozdítására az Európai Unión belül annak biztosítására, hogy az

üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésének lehetősége az

Unió 2020-as energiahatékonyságra vonatkozó 20%-os fő célkitűzése

energiahatékonysági intézkedések révén magas.

megvalósuljon, és a további energiahatékonysági fejlesztéseket
előkészítse.
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Vízgazdálkodás és környezetvédelem

összes intézkedés meghozatalára irányuló kötelezettséget magában

A vízgazdálkodás és a környezetvédelem a Duna-menti országokban

foglalja. A vizek állapotáról és a Duna-menti országok által elfogadott

régóta fennálló hagyományokra tekint vissza. Ennek elemei többek

intézkedésekről további információk a Duna vízgyűjtőkerület

között a vízgazdálkodási célok meghatározását, a víz állapotának

vízgyűjtő gazdálkodási tervében találhatók.

romlását megakadályozó rendelkezést, a hatások csökkentését és/vagy
a víz állapotának helyreállítását tartalmazzák. Ezek az elemek a

A Víz Keretirányelv további előírása, hogy meg kell akadályozni a

szennyező fizet, a megelőzés és az elővigyázatosság elvének

vizek állapotának további romlását. Ezen elv alól vannak kivételek (a

megfelelők.

Víz Keretirányelv 4. cikkének (7) bekezdése), amelyek a víztestek
fizikai tulajdonságainak újabb módosításai tekintetében különösen

Rendkívül nehéz részletesen foglalkozni a nemzeti jogszabályok összes
nemzeti sajátosságávalezért az iránymutatások
a vonatkozó uniós jogszabályokat közösnek tekintették az alábbi okok miatt.
- a Duna-menti országok jelentős része az Európai Unió tagja, ezért
számukra az uniós jogszabályok betartása kötelező;
- mivel több EU-n kívüli állam tekintetében a csatlakozási vagy
társulási eljárás folyamatban van, ezért önként vállalták az uniós
jogszabályok (elemek) alkalmazását;
- 2000-ben az ICPDR keretében együttműködő valamennyi ország
az EU Víz Keretirányelvének megfelelően összehangolt Duna
vízgyűjtő-gazdálkodási terv kidolgozását célzó megállapodást
hozott létre a Duna teljes vízgyűjtő területére vonatkozóan. Az
együttműködés egyik legkézzelfoghatóbb mérföldköveként ezt a
tervet az ICPDR szerződő felei 2009 végén fogadták el;
- Az uniós jogszabályok alapelvei az EU-n kívüli országok nemzeti
jogszabályainak alapelveivel sok hasonlóságot mutat.
A vízzel kapcsolatos jogszabályok legfontosabb eleme az EU
2000/60/EK számú Víz Keretirányelve (VKI). Az európai vizek
védelmét ez a 2000-ben elfogadott egységes keretirányelv
szabályozza, ideértve a vízvédelmet valamennyi felszíni vízre (folyók,
tavak, átmeneti és parti vizek) és felszín alatti vízre kiterjesztett
hatályát. A vízgazdálkodást a vízgyűjtő szintjén kell elvégezni,
valamint 2015-ig a vizek „jó állapotát” szükséges biztosítani. 6

relevánsak (új infrastrukturális projektek, a vízenergiát is ideértve).
Ezt a kérdést a továbbiakban a 2.3 és a 3.3 pont ismerteti.
Ezen kívül a szennyező fizet1 elvét is fontolóra kell venni, ami előírja,
hogy a környezeti hatásért felelős fél (pl. a vízerőmű üzemeltetője) a
környezeti károkért az előidézett költségeknek megfelelően fizet 2. A
vízenergiát illetően ezek többek között a vízi ökológiára (pl.
élőhelyek, fajok) és a hidromorfológiára (pl. vízfolyás, vízmérleg,
üledékszállítás, folyó morfológiai állapota) gyakorolt hatásokra
vonatkoznak.
Ezért a vízenergia összes költségeire és előnyeire egyértelmű
betekintést szükséges biztosítani. Mindez a vízenergia-projektekkel
kapcsolatos fenntartható döntéshozatalt és a „szennyező fizet” elv
végrehajtását fogja elősegíteni. Továbbá, az elővigyázatosság elvét,
ideértve azt a szabályt is, miszerint a teljes tudományos bizonyosság
hiánya nem alapozhatja meg a költséghatékony intézkedések
elhalasztását a környezet károsodás megelőzését tiszteletben kell
tartani.
Az EU Víz Keretirányelv végrehajtása számos közös technikai
kihívást vet fel. Ezenkívül számos európai vízgyűjtő terület
nemzetközi, ezzel átlépve az adminisztratív és területi határokat, ezért
az irányelv sikeres és eredményes végrehajtásához elengedhetetlen a
közös értelmezés és megközelítés.

Ez a célkitűzés az előírt környezetvédelmi célok eléréséhez szükséges
1) 11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/60/EK IRÁNYELVE (2000. október 23.) a vízpolitika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
2) Példák a témával foglalkozó kiadványokra
6

:

OTT W., BAUR M., ITEN R., VETTORI A. 2005: Konsequente Umsetzung des Verursacherprinzips. Umwelt-Materialien Nr. 201.
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern. 182 S
Mann, Ian (2009): Összehasonlító tanulmány a szennyező fizet elvről és annak nemzetközi normatív hatásáról a szennyező folyamatokra
Forbes Hare, Brit Virgin-szigetek, MS (31. oldal), www.consulegis.com.

.
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A kihívások kooperatív és összehangolt kezelése érdekében az

irányelveinek összefüggésében is szükséges vizsgálni7.

irányelv elfogadását követően indították útjára az EU Víz

A környezetvédelmi jogalkotás megelőzésre és az enyhítésre fókuszál,

Keretirányelvének közös végrehajtási stratégiáját (CIS) az Európai

valamint a vízenergia használata miatt bekövetkező ökológiai hatások

Bizottság, az EU tagállamai, a nem kormányzati szervezetek,

kompenzáéására. A természetvédelmi jogszabályok a vadon élő

érdekeltek és más érintett felek részvételével (az unión kívüli Svájcot

állatok és előhelyek esetleges veszteségeinek kompenzálását és

és Norvégiát is ideértve). E munka eredményei - például útmutatók -

átfogóan biztosítja a védett területek egységét.

foglalkoznak a kihívásokkal, és releváns információkat szolgáltatnak
a hidromorfológiai változások és a vízenergia kérdéseiről a Víz

2.2 A vízenergia előnyei és hatásai

Keretirányelvvel összefüggésben. Ezek a dokumentumok a

A következő fejezetek röviden áttekintik a vízenergia-termelés főbb

legfontosabb alapelvek, a legkorszerűbb technológiák (elérhető

előnyeit és hatásait. Az Összefoglaló jelentés pedig ennél is

legjobb technika (BAT), legjobb környezetvédelmi gyakorlat (BEP)),

részletesebb információkat oszt meg.8.

valamint a figyelembe veendő megközelítések és szempontok
magyarázatával minden bizonnyal hasznosak az Európai Unión kívüli

2.2.1

országok számára is.

A vízenergia-termelés legnagyobb előnyei önmagukat igazolják,

A Duna-medence uniós országainak a Natura 2000 területek gazdálkodási és

mivel az áramfogyasztás napi szinten elengedhetetlen. Tekintettel

védelmi követelményeit is figyelembe kell venniük.

arra, hogy a vízenergia egy megújuló energiaforrás, az áramtermelés

Az EU élőhelyvédelmi irányelvének 6. cikke előírja, hogy a Natura 2000

egy szinte kibocsátásmentes formája is, ezért ha az áramtermelés nem

keretében az uniós tagállamok

megújuló formáit helyettesíti, az üvegházhatást okozó gázok

-

-

Előnyök

hozzanak megfelelő védelmi intézkedéseket azon élőhelyek és

kibocsátása is csökkenthető. A helyileg termelt vízenergia a külső

fajok fenntartása és helyreállítása érdekében, amelyek

forrásokból származó energiaforrásoktól való függetlenedést is

tekintetében a területet kijelölték;

eredményezheti, ezzel még biztonságosabbá téve az energiaellátást.

tartózkodjanak az olyan ártalmas tevékenységektől, amelyek
az érintett fajokat jelentősen megzavarhatják, vagy a védett
fajok élőhelyét, illetve élőhelytípusait károsíthatják.

A vízenergia képes fedezni az alap energiafogyasztás egy részét,
pontosabban képes fedezni a csúcsigényeket, ezzel a hálózati
stabilitást eredményezve és biztosítva az ellátás folyamatosságát. A

A VKI 4. cikkének (7) bekezdéséhez hasonlóan az élőhelyvédelmi

vízenergia hozzájárulása az energia ellátáshoz még fontosabbá válik -

irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdése meghatározza azon új

mintha az ellátás más, kevésbé megbízható, de megújuló

fejlesztések tervezésekor követendő eljárást, amelyek a Natura 2000

energiaforrásból származik, mint például a szél- vagy a napenergia -

területeket érinthetik.

ha meg szeretnénk előzni az áramkimaradást. A vízenergia
elengedhetetlen szerepet játszik, mivel a változatos igényeket igen

A Víz Keretirányelv és az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezésein túl

gyorsan ki lehet vele elégíteni, jóval gyorsabban, mint a

a vízenergia-fejlesztést egyéb környezetvédelmi jogszabályok, mint

hőerőművekkel.

például az EU madárvédelmi irányelv, az EU árvízvédelmi irányelv,
az EU biodiverzitási stratégiája, valamint az EU környezetértékelési
1) https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_ id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=7767c8566c8d-4948-9596-fc807e6397b2&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAEzcHQAKy9qc3AvZXh0ZW5za
W9uL3dhaS9uYXZpZ2F0aW9uL2NvbnRhaW5lci5qc3A=
2) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/60/EK IRÁNYELVE (2007. október 23.) az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről
3) Az EU 2020-ig szóló biodiverzitási stratégiája Online elérhető: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm.
4) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó7szerződésre.
8
5) A Duna-medencében generált vízenergiáról szóló összefoglaló jelentés

20

A vízenergia, mint a villamosenergia-termelés meglehetősen

A vízenergia helyi és regionális szinten fontos szerepet játszhat a

decentralizált formája hozzájárul az ellátás biztonságához. Az

társadalmi-gazdasági fejlődés tekintetében azért is, mert a

átvitelből adódó veszteségek a kereslet és a kínálat közötti rövid

vízenergia-létesítményeket gyakran új infrastruktúrával kombinálva

távolságok miatt gyakran kismértékűek.

építik. A nagy vízenergia-létesítményeknél további jelentős előnyök
származhatnak a vízenergia-előállításhoz használt tározók

A vízenergia-termelés alkotóelemeinek fejlesztése és gyártása, a

többfunkciós használatából, mivel a tározókban levő víz

vízenergia-létesítmények és az átviteli hálózatok tervezése, építése

hozzájárulhat az alsó folyamszakaszok áramlásának fokozásához

és üzemeltetése jelentős technológiai ismereteket és kutatást

(pl. alacsony vízhozam vagy aszály idején). Az áradások

igényel. Ez új munkahelyek létrehozásához és a hazai gazdaság

időszakában a víztározók a vízmegtartáshoz és az árvizek

növekedéséhez járul hozzá, valamint a nemzeti költségvetéseken

mérsékléséhez járulhatnak hozzá, azok megfelelő kezelése mellett.

belül pozitív nettó költségvetési hozzájárulást eredményez.

A tározók továbbá turisztikai és rekreációs célokra, valamint
ivóvízellátás, öntözés, a hajózási feltételek javítása és egyéb
szükségletek céljából is használhatók.

Példák a vízenergia-létesítmények által nyújtott előnyökre (megújuló energia, szivattyús tárolás - energiatárolás))

4. ÁBRA
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2.2.2

Hatások

Az erőművek típusától (duzzasztós, folyóvízi, tározós és

A vízenergia-létesítmények lehetséges főbb ökológiai hatásai – a
gátakhoz tipikusan köthetően előforduló változások * 5. ÁBRA

szivattyús-tározós vízerőmű), (műszaki) méretétől, működési
módjától és helyétől függően a vízenergia-termelés hatást
gyakorolhat a vízi ökológiára, a természetes tájra és
ökoszisztémákra.
A Víz Keretirányelv1 első végrehajtási jelentésében, valamint az
első Duna vízgyűjtőkerület-gazdálkodási tervben a
hidromorfológiai változások, az összeköttetés megszűnése és a
halpopulációra gyakorolt jelentős hátrányos hatások egyik fő
mozgatórugójaként a vízenergiát azonosították. A vízenergiaelőállítással összefüggő lehetséges legfontosabb ökológiai
hatásokat az 5. ábra mutatja be nem teljeskörű áttekintést nyújtva.
Az alábbiakban néhány lehetséges főbb hatást részletesebben
ismertetünk. A vízenergia előállításához használt gátak és
duzzasztók megszakítják a folyó hosszirányú folytonosságát, ami a
folyó vízi közösségeire jelentős káros hatást gyakorol. Az élőhely
széttagoltsága a vándorló fajokat, különösen a halakat érinti.
Ezen kívül a vízerőművek hidromorfológiai változásokat is okozhatnak.
A morfológiai degradáció nem csak a természetes szerkezeti elemek
összetételét, a dinamikus hidrológiai folyamatok és az üledékszállítás
veszteségét érinti, hanem a folyótípus vagy a felszíni vízkategória
alapvető változásait is okozhatja.

6. Ábra

A folyók ökológiai folytonosságának megbomlása (duzzasztós vízerőmű), üledékproblémák (ürítés)
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Duzzasztott folyók esetén az áramlási sebesség csökkenése a

A kiürülés gyorsulási sebességétől függően a fenéki gerinctelenek,

halakat a tájékozódás elvesztése miatt befolyásolhatja. A szélesség-

valamint a növendék és apró halak kisodródhatnak, ami a fenéki

és mélységbeli változások és a csökkenő folyóvízi élőhelyek a

fauna megbomlásához, a hal-biomassza csökkenéséhez és a

fajösszetételt folyamiról (lotikus) a nyugodt vizeket kedvelő

halpopulációk szerkezetének átalakulásához vezet. Az áramlás

(lenitikus) fajták irányába módosíthatják. Az áramlási sebesség

lassulásakor a fenéki gerinctelenek és halak a medencékben

csökkenése további negatív hatásokat is eredményez, így például a

rekedhetnek, amelyek ha később kiszáradnak, az állatok

vízhőmérséklet emelkedését, az oxigénkoncentráció és az

elpusztulnak, vagy a ragadozók zsákmányává válnak.

öntisztulási képesség csökkenését, a finom üledék megnövekedett
lerakódását a duzzasztott szakaszokon, valamint a

A tározókban és a duzzasztott folyószakaszokban a csökkenő

mederhordalék-ürítés és az üledékszállítás zavarait, ami erózióhoz

áramlási sebesség a finom üledék fokozott lerakódásához vezet,

és a duzzasztó alatti szakasz mélyítéséhez vezet. Több duzzasztó

ami a tározók időszakos öblítését teszi szükségessé. Ez az édesvízi

(vízerőmű-lánc) a teljes (al)medence vízi ökoszisztémájára

ökológiára számos negatív hatást gyakorolhat.

erőteljes kumulatív hatást gyakorol.

szakaszok nem kielégítő ökológiai vízhozama a folyóvízi ökológiát

2.3 Lehetséges érdekkonfliktusok és megoldást
célzó megközelítések

többféleképpen befolyásolja, nevezetesen: az áramlás jellegének

A megújuló energiaelőállítás növekedésének előnyeit a megújuló

homogenizálása, az élőhely romlása, a halvándorlás

energiaforrásokról szóló uniós irányelv követelményeivel

folytonosságának megbomlása, valamint a természetes

összhangban - a vízenergia jelentős hozzájárulásával -, valamint az

hőmérsékleti feltételek változása.

EU Víz Keretirányelvben és a kapcsolódó jogszabályokban foglalt

Ha a vízenergia-előállítás duzzasztós erőművel történik, az érintett

környezetvédelmi célok elérésének szükségességét az előző
A vízenergia-előállítással kapcsolatos további lehetséges

fejezetekben mutattuk be. A vízenergia előállítás környezetre

következmény a hydropeaking (a vízhozam mesterséges és gyors

gyakorolt hatásai - amint azt a 8. ábra is szemlélteti - potenciális

változásai), amit főként a nagyobb vízerőművek és tározók

érdekkonfliktusokhoz vezetnek, amelyek kezelését integratív

együttesen idéznek elő. Ez a folyókra súlyos ökológiai hatást

módon, a kapcsolódó célok közötti egyensúly megteremtésével

gyakorolhat.

szükséges biztosítani.

7. Ábra

A tározós vízierőművek mesterséges vízszint-ingadozásai (hydropeaking)
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FIGURE 8

Lehetséges érdekkonfliktusok
Vezetők és elvárások

Az ökoszisztémák és a táj fontos értéke
Csökkentse az éghajlatváltozást, és biztonságos és
hatékony energiaellátást kínáljon
A megújuló energiával és az éghajlattal
kapcsolatos célok elérése

Környezetvédelmi célok elérése

Esetleges érdekellentét
A megújuló energia előállításának növelése
a vízenergia előállításából

Indokolás és a megvalósítás
szükségességes mindkét
célkitűzésben!

A vízi ökoszisztéma és a táj károsodásának
elkerülése / minimalizálása

Hogyan teremthető egyensúly (optimalizálási feladat) a két célkitűzés között?
Ezért a különböző kérdések kezeléséhez holisztikus megközelítésre

A Víz Keretirányelv 4(7) cikke szerinti mentességekre vonatkozó

van szükség. Az általános elvek és szempontok (fenntarthatóság,

követelmények többek között az alábbiakat tartalmazzák:

energiapolitikák stb.) tiszteletben tartása mellett a meglévő

-

az új infrastruktúra által kínált előnyök olyan nyomós

vízierőművek korszerűsítésével, felújításával és ökológiai

közérdeknek minősülnek, amelyek a VKI szerinti

helyreállításával is szükséges foglalkozni. Az új

környezetvédelmi célkitűzések megvalósulásának előnyeit

vízenergia-fejlesztéseknél a stratégiai tervezési megközelítés

meghaladják,

alkalmazása kulcsfontosságú a hatályos jogszabályok megfelelő

-

nincs műszakilag megvalósítható, lényegesen kedvezőbb

-

minden megvalósítható enyhítő intézkedést megtesznek a vízi

végrehajtásához. Az enyhítést célzó gyakorlati kísérő intézkedések a
vízenergia előállítás víztestek állapotára gyakorolt hatásait

környezeti opció,

igyekeznek csökkenteni. A Víz Keretirányelv értelmében nem

ökológiára gyakorolt negatív hatások minimalizálására,

minden vízerőmű vezet szükségszerűen az ökológiai állapot

valamint

romlásához. A folyók ökológiai állapotának romlását eredményező
új vízerőmű projektek azonban ellentmondanak a Víz Keretirányelv

-

a projektekről szóló beszámolókat a vízgyűjtő-gazdálkodási
tervek tartalmazzák.

állapotromlás megakadályozását célzó elvének, mindazonáltal a Víz

Részletes információk az EU VKI és CIS útmutató

Keretirányelv 4. cikkének (7) bekezdése kivételes esetekben

dokumentumokból szerezhetők be. A víz állapotának romlása

megengedi a víz állapotának romlását vagy a jó vízállapot

szempontjából figyelembe veendő előzetes ellenőrző listát a 9. ábra

elérésének elmulasztását, amennyiben bizonyos szigorú feltételek

mutatja be a CIS 20. sz. útmutató dokumentuma alapján, amelyben

teljesülnek.

további magyarázatok és leírások találhatók. Mivel a Víz
Keretirányelv 4(7) cikkének alkalmazása az új
infrastruktúra-fejlesztés tekintetében - a vízenergiát is ideértve kulcsfontosságú, a kapcsolódó előírásokat a jelen irányelv is
tartalmazza (különösen a 3.3. pont).

Útmutató a környezeti célkitűzések alóli mentességekhez, CIS 20. sz. útmutató
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A fenntartható fejlesztési tevékenység azonosítását szolgáló iteratív megközelítés a VKI 4. cikk (7) bekezdése szerint

FIGURE 9
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1. Does the project entails new modifi cations to the physical
characteristics of a surface water body or alterations to the level of
bodies of groundwater resulting in failure to achieve good
groundwater status, good ecological status or, where relevant, good
ecological potential or failure to prevent deterioration in the status of
a body of surface water or groundwater? Or does the project concern
new sustainable human development activities resulting in failure to
prevent deterioration from high status to good status of a body of
surface water?
No use of Article 4(7)
2. Are all practicable steps taken to mitigate the adverse impact on the
status of the body of water?
3. Can the benefi cial objectives served by those modifications or
alterations of the water body be achieved by other means which are
technically feasible, do not lead to disproportionate cost and are a
signifi cantly better environmental option?
4. Are the reasons of overriding public interest and/or are the benefi ts
to the environment and to society of achieving WFD objectives
outweighed by the benefi ts of the new modifi cations or alterations to
human health,
to the maintenance of human safety or to sustainable development?
5. Does the project permanently exclude or compromise the
achievement of the WFD objectives in other bodies of water within
the same river basin district?
6. Is the project consistent with the implementation of other
Community environmental legislation?
7. Does the project guarantee at least the same level of protection as
the existing Community legislation?
Alternative WFD objectives may be set under Article 4(7)
The reason for those modifi cations or alterations are specifically set
out and explained in the river basin management plan and the
objectives are reviewed every six years
Can the project be redrafted?
Alternative WFD objectives may NOT be set under Article 4(7)

1. A projekt megváltoztatja a felszíni víztest fizikai jellemzőit vagy a
felszín alatti víztestek szintjét, ami a felszín alatti víz jó állapotának,
jó ökológiai állapotának vagy adott esetben jó ökológiai
potenciáljának elérésének elmaradását vagy a romlás
megakadályozásának elmulasztását eredményezi? Vagy a projekt új,
fenntartható humán fejlesztési tevékenységekre vonatkozik, amelyek
eredményeként nem sikerült megakadályozni a felszíni víztest jó
állapotának romlását?
A 4. cikk (7) bekezdését nem használják
2. Megtesznek-e minden lehetséges lépést a víztest állapotára
gyakorolt káros hatás enyhítésére?
3. Meg lehet-e valósítani a víztest e módosításaival vagy
megváltoztatásával járó hasznos célokat más, műszakilag
megvalósítható eszközökkel, amelyek nem eredményeznek
aránytalan költségeket, és jelentősen jobb környezeti megoldást
jelentenek?
4. A nyilvánosság és / vagy a Víz Keretirányelv céljainak elérése
szempontjából a környezet és a társadalom előnyei meghaladják az
emberi egészségre, az emberi biztonság fenntartására vagy a
fenntartható fejlődésre vonatkozó új módosítások vagy változtatások
előnyeit?
5. A projekt tartósan kizárja-e vagy veszélyezteti-e a Víz
Keretirányelv célkitűzéseinek elérését ugyanazon vízgyűjtő kerület
más víztesteiben?
6. Összhangban van-e a projekt más közösségi környezetvédelmi
jogszabályokkal?
7. Biztosítja-e a projekt legalább a meglévő közösségi
jogszabályokkal azonos szintű védelmet?
Alternatív Víz Keretirányelv célokat lehet meghatározni a 4. cikk (7)
bekezdése alapján
E módosítások vagy változtatások okát a vízgyűjtő-gazdálkodási terv
konkrétan meghatározza és elmagyarázza, a célkitűzéseket pedig
hatévente felülvizsgálják
Újrafogalmazható-e a projekt?
A 4. cikk (7) bekezdése szerint NEM lehet meghatározni a Víz
Keretirányelv alternatív céljait.
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A VKI 4. cikk (7) bekezdéséhez hasonlóan az élőhelyvédelmi

Az uniós és nemzeti jogszabályok jogi és igazgatási előírásait

irányelv 6.3. és 6.4. pontja meghatározza azt az eljárást, amit a

és rendelkezéseit kiegészítve további eszközök is rendelkezésre

Natura 2000 területeket esetlegesen befolyásoló új fejlesztések, így

állnak a fenntartható vízenergia-fejlesztés megvalósításának

a vízenergia projektek esetén szükséges alkalmazni.

támogatására. A Nemzetközi Vízenergia Szövetség vízenergiafenntarthatóságra vonatkozó értékelés eljárása1 a

Ezen kívül a vízenergia-fejlesztésnél figyelembe kell venni a

vízenergia-fejlesztés és üzemeltetés egyik kerete, ami lehetővé

stratégiai környezeti értékelés (regionális szintű), valamint a

teszi a projekt fenntarthatósági profiljának kidolgozását a

környezeti hatásvizsgálat (projektspecifikus szintű) rendelkezéseit

teljesítmény fenntarthatósági szempontból történő

is.

értékelésével.
Vízenergia fenntarthatóságának értékelése (Hydropower Sustainability Assessment
Protocol).
Online elérhető: http://www.hydrosustainability.org/Document-Library.aspx
11
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3. A fenntartható vízenergia-fejlesztésre
vonatkozó iránymutatások
A következő fejezet a dokumentum központi elemét képezi, ami a

-

a fenntartható vízenergia-termelésre vonatkozó általános

-

a meglévő vízierőművek korszerűsítésére, felújítására és

-

az új vízenergia-fejlesztés stratégiai tervezési

vízenergia fenntartható használatához nyújt útmutatást.

alapelvek és megfontolások,

Mindez a megoldásokkal kapcsolatos, az előző fejezetekben ismertetett

ökológiai helyreállítására vonatkozó információk,

kihívásokból és megközelítésekből levont következtetés, ami a 10. ábra
szerint az alábbi főbb elemeket tartalmazza:

megközelítésének áttekintése az ajánlott kritériumokkal
együtt, valamint
-

a vízenergia környezetre gyakorolt hatásainak
elkerülésére és minimalizálására szolgáló gyakorlati
enyhítő intézkedések áttekintése.

10 Ábra

Az iránymutatások főbb elemei

Iránymutatások

Duna-medence szintű
Általános elvek

A meglévő vízierőművek
műszaki fejlesztése,
ökológiai helyreállító
intézkedések

Az új
vízenergia-fejlesztések
stratégiai tervezési
megközelítése

Jogilag nem kötelező érvényű, de
útmutatást nyújt a nemzeti szintű
alkalmazáshoz
Enyhítő intézkedések

Nemzeti szintű alkalmazás
Az iránymutatásoket nemzetközi és ágazatközi folyamat

Mint a bevezetőben már kifejtettük, következő lépésként a nemzeti szintű

keretében a Duna-medence szintjén dolgozták ki.

alkalmazás javasolt a Duna-menti országok adminisztratív eljárásokkal és
műszaki rendelkezésekkel kapcsolatos tapasztalatcseréi kíséretében.
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3.1 Általános elvek és megfontolások

A fenntarthatóság három dimenziója

11 ÁBRA

3.1.1. Fenntarthatóság
A fenntartható fejlesztés alapelvei az erőforrások holisztikus
szemléletű kezelését teszik szükségessé a környezeti, gazdasági és
társadalmi szempontok1 azonos módon történő összehangolásával és
integrálásával. Ezeket a főbb elemeket a 11. ábra is szemlélteti.
A fenntartható megoldások eléréséhez nem elegendő csupán a
vízenergia termelésre, valamint a vízi ökoszisztémák, a közvetlenül
érintett szárazföldi ökoszisztémák és tájak megóvására
összpontosítani.
Mindemellett a következő szempontokat szükséges figyelembe venni:
-

árvízvédelem és vízhasználat (pl. vízellátás, öntözés, hajózás,

-

egyéb nemzeti vagy regionális célkitűzések és korlátok

-

általános környezeti szempontok, ideértve az édesvízi

szabadidő stb.) az emberek és a közösségek számára,
(társadalmi, jogi, gazdasági, pénzügyi, humán egészségügyi),
ökoszisztémák változásának hatásait a környező ökoszisztémákra
(pl. erdők), valamint az éghajlatvédelemmel, az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos
célkitűzések (pl. ökoszisztéma-szolgáltatások9),
-

társadalmi-gazdasági szempontok – jövedelmek felosztása,
decentralizált megközelítések, foglalkoztatás, társadalmi
paradigma (hatékonyság és gazdasági növekedés helyett
elegendőség), és

-

regionális fejlesztés.

A fenti szempontok alapján vett kritériumok a vízenergia-fejlesztés
fenntarthatósági értékelésébe beépíthetők A vízenergia-ágazat
hozzájárul a fenntartható energiafejlesztés megvalósításához,
amennyiben a végrehajtás integrált módon, a környezeti, társadalmi és
gazdasági előnyök és költségek megfelelő értékelésével történik.

3.1.2 Az energiapolitikák holisztikus megközelítése
Az energiamegtakarításnak, az energiahatékonyság növelésének és a
kiaknázatlan megújuló energiapotenciálnak meg kell jelenniük az
energiapolitikák holisztikus megközelítésében. A csökkenő fogyasztás
az energiaellátás terén jelentkező nyomás mérsékléséhez vezet.
További fontos megfontolandó szempont a hálózati stabilitás, az
ellátás biztonsága, valamint a kapcsolódó tárolási lehetőségek. Az
energiagazdálkodási politikákat, valamint a nemzeti és nemzetközi
célokat a megújuló energiatermelés, így a fenntartható
vízenergia-fejlesztés összefüggésében kell figyelembe venni.
A kérdéssel az EU megújuló energiaforrásokról szóló irányelve is
foglalkozik, ami előírja, hogy az energiahatékonysággal kapcsolatos
egyéb politikai intézkedéseknek a végső energiafogyasztására
gyakorolt hatásait is szükséges tekintetbe venni. Továbbá az irányelv
előírja az energiahatékonysági és energiatakarékossági intézkedések
várható teljes hozzájárulásának értékelését a kötelező 2020-as célok
eléréséhez. Emellett a 2012/27/EU energiahatékonysági irányelv

1)

9

ENSZ Közgyűlés (2005). 2005 Csúcstalálkozó, A/60/1 határozat, Közgyűlés által
elfogadva 2005. szeptember 15.

Az ökoszisztéma-szolgáltatások az ökoszisztémák közvetlen és közvetett
hozzájárulása az emberi jóléthez. Közvetlenül vagy közvetve támogatják a
túlélést és az életminőséget (Harrison and RUBICODE consortium, 2009). Nincs
egyetlen, egyeztetett módszer az összes ökoszisztéma-szolgáltatás
meghatározására, de a millenniumi ökoszisztéma-értékelési keret széles körben
elfogadott.

konkrétabban is foglalkozik a kérdéssel az energiahatékonyság
további javítása érdekében.
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A különböző kapacitású erőművek hozzájárulása a vízenergia előállításához *

12. ÁBRA

Vízerőművek száma (8.557 erőmű), bal oldali skála
Vízenergia-termelés (99.473 GWh/év), jobb oldali skála

3.1.3 A vízerőművek
megfontolások

típusaira

és

kapacitására

vonatkozó

Az új létesítésű nagy és kisméretű vízerőművek között az
összesített

vízenergia-termelésre

előirányozott

2020-as

A különböző méretű és típusú vízenergia-létesítmények eltérő

célkitűzésekhez való hozzájárulás tekintetében előrejelzett arány a

ökológiai hatást gyakorolnak, ami a 2.2.2 pontban került

Duna-menti országokban változó1.

bemutatásra. Ezt a tényt egyfelől a tervezett
vízenergia-létesítmények várható hatásainak értékelésekor kell
figyelembe venni. Ugyanakkor mindez a már meglévő
létesítményeknél a szükséges enyhítő intézkedések tervezése és
alkalmazása szempontjából is releváns.

Egyes esetekben a különböző méretű (ideértve a kicsi) vízerőművek
és a „jó állapot” a szükséges enyhítő intézkedések alkalmazásával
összeegyeztethetők (pl. halvándorlás támogatása, ökológiai
vízhozam). A kiváló állapotról jó állapotra történő visszaeséskor
azonban a VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti, állapotromlást tiltó elv

Emellett a különböző méretű erőművek a kapacitásuktól függően

alóli mentességet kell alkalmazni. Lényeges hangsúlyozni, hogy a

különböző részesedéssel járulnak hozzá az összesített

vízi ökológiára gyakorolt kumulatív hatások értékelését az új

villamosenergia-termeléséhez. A 12. ábra azt szemlélteti, hogy a

vízenergia-projektek ökológiai hatásainak felmérésekor mindig

Duna-medence egészében a villamosenergia legnagyobb részét

figyelembe kell venni.

(csaknem 90%-át) jelenleg a nagy létesítmények termelik (ezek a
vízerőművek számának körülbelül 3,5%-át teszik ki), amelyek

Ennek megfelelően a villamosenergia-termelés és a folyóvízi

kapacitása 10 MW feletti. Az 1 MW-nál alacsonyabb kapacitású kis

ökológia szempontjainak egyensúlyozása érdekében a

vízerőművek jelenleg kevesebb, mint 4%-kal járulnak hozzá a

vízenergia-fejlesztési stratégiák kidolgozásakor az erőművek típusát

villamosenergia-termeléshez, ám a működő vízerőművek csaknem

és villamosenergia-hozzájárulását, valamint az egyedi és halmozott

90%-át alkotják.

tényleges előnyöket és hatásokat szükséges figyelembe venni.
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3.1.4 A közérdek mérlegelése
A döntéshozatali folyamat során a közérdeket is mérlegelni kell
annak eldöntésére, hogy a tervezett vízenergia-projekt által kínált
előnyök a környezeti feltételek fenntartásának előnyeit
meghaladják-e. A mérlegelési folyamatot átlátható, strukturált és
reprodukálható kritériumok alapján kell lefolytatni a nyilvánosság

3.1.5 A nyilvánosság részvétele
Az egyes projektek által érintett állampolgárok és helyi közösségek,
más gazdasági érdekeket képviselő szervezetek és egyéb érdekelt
felek szerepe döntő jelentőségű a tervezési folyamatok
optimalizálása, valamint a közös megegyezés és elfogadás
biztosítása szempontjából az új vízenergia projektek nemzeti /

részvételével a döntéshozatali eljárás korai szakaszában. A stratégiai

regionális és projekt szintű gyakorlati megvalósítása során. (lásd a

tervezés hasznos eszköz a közérdekek megfelelő értékeléséhez.

3.3.1. pontot).

A mérlegelési eljárást - mérettől függetlenül1 - különösen az EU

E tekintetben elengedhetetlen a nyilvánosság részvétele és az

VKI 4. cikkének (7) bekezdése írja elő, ha a víz állapotának romlása
várható a tervezett vízenergia-projekt miatt, de erről más
jogszabályok is rendelkezhetnek (pl. az EU élőhelyvédelmi irányelv
6. cikk (3) bekezdése). Ebben a folyamatban kulcsfontosságú a
különböző szintű érdekek felmérése, ideértve a gazdasági (energia),
a társadalmi (fogyasztók, biztonság) és a környezetvédelmi (víz- és
természetvédelem) szempontokat is.
A megújuló energiatermelés, mint olyan, más közérdekhez
viszonyítva általában nem tekinthető elsődleges közérdeknek A
vízenergia-projekt automatikusan nem minősül elsődleges
közérdeknek annak okán, hogy megújuló energiát fog előállítani. A
nemzeti jogszabályoknak megfelelően minden esetet külön-külön
szükséges értékelni.

2

információkhoz való hozzáférés az EU VKI, valamint az Espoo és az
Aarhusi Egyezmény3 előírása szerint, amit a tervezési folyamat
mielőbbi szakaszában kell megkezdeni. Ezzel a stratégiával
várhatóan jelentősen javulhat a megfelelő új vízenergia-projektek
tervezése és végrehajtása a költségek, az időzítés és a különböző
érdekcsoportok általi elfogadás tekintetében.

3.1.6 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
Az új vízenergia-fejlesztéseket az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás összefüggésében kell megvizsgálni. Az ICPDR
Klímaadaptációs Stratégiát4 dolgozott ki, amelynek több pontja
foglalkozik a vízenergia szempontjából releváns adaptációs
intézkedésekkel. Különösen az új infrastrukturális projektek
gazdasági életképességét kell figyelembe venni az éghajlatváltozás
miatt megváltozott vízjárásra/áramlási rendszerre tekintettel.
Megfontolandók lehetnek a vízerőművek klímaadaptációját célzó
technológiai intézkedések, például az energiatároló-technológiai
beruházások vagy az alacsony vízhozam- és aszályhelyzetekre
vonatkozó technológiai megoldások bevezetése.
Ugyanakkor az ICPDR adaptációs stratégiája hangsúlyozza az
éghajlatváltozás miatti ökoszisztéma-hatások enyhítésének
szükségességét például az építmények vízjárásra gyakorolt hatásának
kiküszöbölésével / csökkentésével. 10

11Az

Európai Unió, valamint a tagjelölt és EFTA-országok vízügyi és tengerészeti igazgatóinak informális találkozója alapján készült végleges összefoglaló,
Segovia, 2010. május 27–28.2)
2) A vízgazdálkodás következtetései, az EU vízügyi keretirányelve és a vízenergiára vonatkozó közös végrehajtási stratégia, Brüsszel, 2011..
Online elérhető: http://www.ecologic-events.eu/hydropower2/documents/IssuePaper_final.pdf
31 ENSZ EGB egyezmény a határokon átnyúló környezeti hatások vizsgálatáról (Espoo, 1991).
Online elérhető: http://www.unece.org/env/eia/eia.html. ENSZ EGB egyezmény az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosság döntéshozatalban való
részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jogról környezetvédelmi ügyekben (Aarhus, 1998.
Online elérhető: http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention.html
41 ICPDR Klímaadaptációs Stratégia. Online elérhető: http://www.icpdr.org/icpdr-pages/climate_adaptation_study.htm
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3.2 A meglévő erőművek műszaki
korszerűsítése, ökológiai helyreállító
intézkedések

A meglévő létesítmények esetében az ösztönző rendszerek hasznos
eszköznek bizonyulhatnak a műszaki korszerűsítés, valamint az
ökológiai helyreállító intézkedések előmozdítására az
energiastratégiákon és eszközökön belül. A műszaki korszerűsítést

3.2.1 Incentive schemes
A műszaki korszerűsítés olyan intézkedést jelent, ami a meglévő
vízierőművek energiakibocsátását növeli (pl. új turbinák vagy
generátorok telepítésével, vezérlőrendszerek átalakításával), és olyan
intézkedéseket is tartalmazhat, amelyek a vízfelhasználás bővítésével a
kapacitást és a villamosenergia-termelést növelik. Az ökológiai

célzó beruházásokat ökológiai helyreállító intézkedésekkel szükséges

helyreállító intézkedések célja az erőmű folyóra, valamint a

minimumkövetelmények túllépéséhez is vezethet, hasznosítva azon

kapcsolódó vizes élőhelyekre és árterekre gyakorolt hatásainak

beruházásokra szánt költséget, amelyek egyébként akár meg sem

enyhítése. Ez fontos kérdés a környezetvédelmi célkitűzések (pl. az

valósulhattak volna.

összekapcsolni, mivel ez elősegítheti mind az energiatermelés
fokozása, mind a környezeti feltételek javítása terén az előnyös
helyzet kialakulását az előző fejezetben leírtak szerint. Mindez a
jogszabályi követelmények (energia-, víz- és környezetvédelmi
jogszabályok) teljesítésének felgyorsulásához, vagy akár a

EU VKI) elérése tekintetében Az ökológiai követelményeknek való
megfeleléshez átmeneti időszakok biztosíthatók.

Különféle ösztönző rendszerek alkalmazhatók, például
beruházásösztönző támogatás, garantált betáplálási ártámogatás vagy

A meglévő vízerőművek energiatermelésének és

ökocímkék formájában.2. Ez utóbbi minősített és ellenőrzött eszköz,

energiahatékonyságának fokozása érdekében a műszaki

ahol a fogyasztók fizetnek bizonyos környezetvédelmi

korszerűsítést és a használaton kívüli üzemek újbóli megnyitását

intézkedésekért, amely alkalmazása a vízenergia-társaságok számára

szükséges ösztönözni (ha gazdasági és ökológiai szempontból

önkéntes alapon történik a zöld energiaelőállítás népszerűsítésére. A

megfelelő), valamint azt a hatások mérséklése érdekében ökológiai

követelményeknek túl kell mutatniuk a jogszabályi előírásokon.

helyreállító intézkedésekkel kell összekapcsolni. A fenti kombináció
mind az energiatermelés, mind a környezet szempontjából előnyös
helyzetet jelenthet, és különösen a kis vízerőművek esetében
gazdaságilag is életképes lehet.

3.3 Az új vízenergia-fejlesztések
stratégiai tervezési megközelítése
3.3.1 Alapvető szempontok és követelmények

A műszaki korszerűsítés és az ökológiai helyreállító intézkedések

A Duna-menti országok beszámolói alapján [1] új

lehetőségeit a vízerőművekre vonatkozóan eseti alapon szükséges

vízenergia-fejlesztések tervezésére a Duna-medencében a megújuló

értékelni. Bizonyos esetekben az ökológiai jelentőségű

energiatermelés növelését célozva kerül sor. A legfontosabb kihívás

folyószakaszokon található régi, rossz hatékonyságú létesítmények

azon folyószakaszok azonosítása, ahol a vízenergia-fejlesztések

leszerelését is mérlegelni lehet.

megvalósítása kerülendő, illetve amely szakaszok az új vízerőművek

Ez különösen abban az esetben releváns, ha a környezeti előnyök az

létesítése szempontjából megfelelőek lehetnek, és a környezetre

infrastruktúra által nyújtott előnyöket jelentős mértékben

gyakorolt hatás a legkisebb/minimális, meghatározva azok

meghaladják. Ilyen esetekben a tulajdonjog kérdését is figyelembe

energiatermelő-képességét.

kell venni, amennyiben az intézkedés a (magán)tulajdonos
döntésének függvénye. 11

A vízgazdálkodás 24. sz. következtetése, az EU vízügyi
keretirányelve és a vízenergiára vonatkozó közös végrehajtási
11

stratégia 2) Példaként lásd Ch Ch. Bratrich and B. Truffer (2001):
Okostrom-Zertifizierung fur Wasserkraftanlagen, Konzepte,
Verfahren, Kriterien, ISBN 3-905484-05-6 31 A Duna-medence
vízenergia-termelésének értékelési jelentése
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Az uniós tagállamok megújuló energiára vonatkozó nemzeti

javasolt. Ez a vízenergia-projektek miatt bekövetkező vízállapot romlás esetén

cselekvési tervei már elfogadásra kerültek; az EU-n kívüli országok

jogi szempontból is lényeges, ahol az EU Víz Keretirányelv 4. cikk (7)

esetében ennek határideje 2013. június 30-a az Energiaközösség

bekezdése ugyanazon cél eléréséhez lényegesen jobb környezeti opciók

Miniszteri Tanácsának határozatával összhangban.

vizsgálatát írja elő (pl. alternatív helyszínek) - lásd a 3.3.2. pontot.

Az új vízenergia-fejlesztéseknél a stratégiai tervezési megközelítés

Mivel a vízerőművek előnyei és hatásai a projekt tervezésétől is függenek,

alkalmazása kritikus fontosságú a hatályos jogszabályok megfelelő

második lépcsőként projekt-specifikus értékelés elvégzésére van szükség.

végrehajtásához a következők miatt12:

Ennek oka az is, hogy a szükséges értékelések és az adatok megszerzése csak a

-

a stratégiai tervezési megközelítés kulcsfontosságú lehetőség a

megfelelő szinteken lehetséges. Ezért a stratégiai tervezési megközelítésnél

víz-, környezetvédelmi, energiapolitikai és egyéb kiemelt

kétszintű értékelés elvégzése javasolt a 13. ábrában foglaltak szerint .

szakpolitikai célok integrálásának megkönnyítésére;
-

-

lehetővé teszi a vízi környezetet és természetvédelmet érintő

A nemzeti/regionális értékelés megfelelő szintjét illetően a következőket kell

stratégiai tervezés összekapcsolását a megújuló alapú

figyelembe venni:

villamosenergiára vonatkozó nemzeti energiatervvel;

-

az összes érdekelt fél bevonását lehetővé teszi;

tagállamok jogát arra, hogy meghatározza az energiaforrások

a tervezési folyamat segíti a prioritások meghatározását (pl. az

felhasználásának feltételeit, a különböző energiaforrások közötti

energia-,

környezet-

és

vízgazdálkodási

-

-

választást és az energiaellátás általános szerkezetét.

prioritások

kiegyensúlyozása tekintetében);
-

Az Európai Unióról szóló szerződés kifejezetten fenntartja az egyes

-

A megújuló energiaforrásokról szóló uniós irányelv szerinti nemzeti

a jó stratégiai tervezés hozzájárulhat a javasolt új

megújuló energia cselekvési tervek és a nemzeti/regionális tervezési

vízerőmű-fejlesztések engedélyezési folyamatának

folyamat szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mivel a két folyamat

egyszerűsítéséhez, továbbá a vízenergia-fejlesztők számára

együttesen biztosítja a jövőben realizálandó konkrét vízenergia

javíthatja az átláthatóságot és a kiszámíthatóságot;

mennyiségre vonatkozó keretet, illetve azon további

a stratégiai tervezés lehetővé teszi a legkedvezőbb környezeti

létesítményhelyszínek meghatározására szolgáló keretet, ahol a további

opciók, valamint a projekthez fűződő elsődleges közérdek

energiamennyiség előállítása a lehető legkisebb/minimális környezeti

megfelelő értékelését;

hatással járhat. Ideális esetben a vízenergia nemzeti megújuló energia

a megközelítés előzetes információval szolgálhat a fejlesztők

cselekvési terv szerinti potenciális hozzájárulásának a vízenergia

számára az engedély (földrajzilag) valószínűsíthető

tervezés nemzeti/regionális értékelési eredményén kell alapulnia.

megszerezhetőségérő;
-

-

a kidolgozott szakpolitikák és kritériumok alkalmazása

A nemzeti/regionális szint e dokumentum alkalmazásában tehát a nemzeti

hozzájárulhat a vízerőművek kumulatív hatásaival összefüggő

szint alatti irányítási szintnek felel meg. Ennek oka az is, hogy az uniós

kockázatok kezeléséhez;

(környezetvédelmi és energiaügyi) jogszabályok végrehajtása az országok

a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési folyamata lehetőséget

nemzeti/regionális hatáskörébe tartozik, ami az EU-tagállamok számára

kínál a vízenergia-fejlesztés stratégiai tervezési megközelítésének

kötelező, illetve az EU-n kívüli országok számára önkéntes, amelyen túl

a környezetvédelmi célkitűzésekkel történő integrálására.

felmerülő kérdésekre csak a nemzeti jogszabályok vonatkoznak. A
nemzeti/regionális értékelések határon átnyúló koordinálása azonban

Ezen megfontolások alapján a stratégiai tervezési megközelítés első

kívánatos lehet olyan esetekben, ahol az az EU VKI

lépcsőjeként nemzeti/regionális szinten kritériumalapú értékelés alkalmazása

környezetvédelmi céljainak elérése szükséges.

Based on conclusion 24 of the Water management, EU Water Framework Directive
& Hydropower Common Implementation Strategy Workshop, Brussels, 2011
12
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13. Ábra

Stratégiai tervezési megközelítés - nemzeti/regionális és projekt-specifikus
Műszaki megoldások – „HOGYAN””

Kedvező helyszínek – „HOL”
Duna-medence szintű keret

Átlátható, strukturált, reprodukálható és kritériumokon alapuló megközelítés
két szinten

Nemzeti/regionális szint
Regionális értékelés, ami a víztestek
vízenergia-felhasználásra való potenciális
alkalmasságát az egyedi pályázattól függetlenül
osztályozza

Jogilag nem kötelező érvényű,
de útmutatást nyújt a nemzeti
szintű alkalmazáshoz

Projekt-specifikus szint
Kölcsönhatás

Egyéni pályázat projekt-specifikus értékelése
az összes előny és hátrány mérlegelésével
> Regionális értékelés eredményei
> Projekt-specifikus kritériumok
> További társadalmi-gazdasági szempontok

> Vízenergia potenciál
> Ökológiai érték és tájérték értékelések

Míg az új vízerőmű-projektek nemzeti/regionális szintű értékelése inkább

3.3.2. Nemzeti/regionális értékelés és kritériumok

általános jellegű, ami a vízszakaszok vízenergia-felhasználásra való

A fenntartható vízenergia-fejlesztés nemzeti/regionális értékelésére fent

alkalmasságát osztályozza, a projekt-specifikus szint részletesebb és

vázoltuk a követelményt. Ezen kívül a nemzeti/regionális értékelés információi

mélyrehatóbb értékelést nyújt az egyedi pályázat előnyeit és hátrányait

a projekt-specifikus értékeléshez is alapvető információkkal szolgálhatnak

mérlegelve, a nemzeti/regionális értékelés eredményeit is figyelembe véve.

(lásd a 3.3.3. pontot).

A lehetséges új vízenergia-létesítmények akár új helyszíneken, akár olyan

Első lépésként azon folyószakaszok kerülnek azonosításra, ahol a nemzetközi

helyeken is tervezhetők, ahol már meglévő keresztirányú struktúrák vannak

egyezmények, nemzeti vagy regionális jogszabályok/megállapodások (kizárási

(pl. folyószabályozást, árvízvédelmet vagy folyómeder-stabilitást biztosító

övezetek) alapján a vízenergia-fejlesztés végrehajtása tilos. Néhány európai

gátak), amelyeket a vízgazdálkodási tervekben nem szándékoznak eltávolítani.

ország kritériumai például (nem kimerítően felsorolva) a következők: védett

Az ilyen struktúrák vízenergia-előállítás céljából történő további felhasználása

területek, kiemelt ökológiai státuszú szakaszok, referencia szakaszok,

az ökológiai helyreállító intézkedések megtételével párhuzamosan minden

vízgyűjtő méret.1 Ezek a kritériumok elsősorban vízgyűjtő-szinten

szempontból előnyös helyzetet eredményezhet. Ezek a megfontolások a

alkalmazhatók. A kizárási kategóriát adott időtartamra vagy állandó jelleggel

stratégiai tervezési megközelítésbe is beépíthetők.

határozzák meg, ideértve azokat az eseteket is, amikor az illetékes hatóságok,
érdekeltek és nem kormányzati szervezetek közötti párbeszédre kerül sor.
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A második lépésben az értékelési mátrix és az osztályozási rendszer

Mivel a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek alapján a

felhasználásával az összes többi szakasz kiértékelését végezzük el (14.
és 15. ábra). Az ilyen értékelés gyakorlati végrehajtására információ a

Duna-medence több folyószakasza és ártere védett, ezért a Natura

mellékelt jó gyakorlati példákban található.

2000 területek gazdálkodására és védelmére vonatkozó
rendelkezéseket és előírásokat, valamint az érintett területeken

A két lépés elvégzéséhez javasolt kritériumokat és opciókat a

esetlegesen megvalósuló projektek megfelelő hatásvizsgálatának

nemzeti/regionális jogszabályokkal összhangban szükséges

szükségességét is figyelembe kell venni. Ezenkívül az uniós Duna

felhasználni a nemzeti/regionális feltételek és egyedi igények

Stratégia[1] célkitűzését – a dunai tokfajok és más őshonos halfajok

figyelembevételével. Az eredményeket a vízgyűjtő-gazdálkodási

életképes populációjának biztosítása 2020-ig – megfelelő módon

tervekbe és a megújuló energia cselekvési tervekbe kell beépíteni.

tükrözni kell.2

A nemzeti/regionális kritériumok ajánlott listája
Nemzeti/regionális kritériumok

1 ÁBRA 13
Leírás

Energiagazdálkodás
Vízenergia potenciál (elméleti vagy vonal potenciál)
Környezet
Természetesség

Vízhozam és sebesség szorzata [GWh /TWh]]

Folyószakaszok/víztest állapota a típusspecifikus természetes állapottól való eltérés függvényében hidrológia,
morfológiai, biológiai, üledékfolytonossági, valamint biológiai közösségi szempontból
Folyótípus ritkasága, a folyószakasz ökológiai állapota és érzékenysége

Víztest állapota ritkaság és ökológiai érték szempontjából
A folyószakasz sajátos ökológiai szerkezete és funkciója a

Pl. érzékeny/értékes halfajok különleges élőhelyei vagy a folyóvízi ökológia más biológiai fontosságú elemei (pl.

vízgyűjtőre/alvízgyűjtőre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra

vörös listán szereplő fajok)

vonatkozóan is
Természetvédelmi és védett területek

Pl. Natura 2000 területek (madarakról és élőhelyekről szóló irányelvek), Ramsari területek (Ramsari Egyezmény),
UNESCO bioszféra rezervátumok, nemzeti, regionális és természetvédelmi parkok (IUCN I-IV.)

Tájkép
Természetesség
Sokféleség

jelentős antropogén hatás nem áll fenn
Sértetlen szárazföldi ökológia széles körű felhasználással {MQ} (pl. mezőgazdasági kistermelés alacsony
műtrágyafelhasználással, fenntartható erdőgazdálkodás); változatos földhasználat

Tájkép

pl. esztétikai értékek, építészeti és történelmi jelentőség

Szabadidős érték

Idegenforgalom és rekreáció, pl. kempingezés, evezés, stb.

Kulturális örökség

Történelmi épületek, falvak, városok. Hagyományok, pl. kézművesség,

Területi tervezési kötelezettség

Különböző területek és kihasználásukra vonatkozó jogi szabályozás

13
2)

COM (2010) 715 végleges: Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája
EU Duna Stratégia 6. prioritási terület értékelési jelentése, 2011–2012-es jelentési időszak
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Ezért ezen elvek megfelelő alkalmazása a jó gyakorlaton alapuló

A kritériumok kiválasztása után következő lépésként azok

környezetvédelmi döntéshozatali eljárást tükrözi, és hozzájárul a

mérlegelése, valamint a besorolási határok megállapítása javasolt,

környezetvédelmi jogszabályok alkalmazásához az egyes

amit az egyes Duna-menti országok illetékes hatóságának

országokban. A nemzeti/regionális értékelést a stratégiai környezeti

nemzeti/regionális szinten kell elvégeznie a nyilvánosság

vizsgálat előírása tovább erősíti.

részvételével.

Lényeges, hogy a nemzeti/regionális szintű értékelés technikailag

Az értékelés különböző javasolt kritériumokon (1. táblázat) alapuló,

megvalósítható legyen, és az ezen a szinten megszerezhető adatokra és

mérlegelési folyamatból származó eredményei a 14. ábrán bemutatott

információkra épüljön. Az 1. táblázat a nemzeti/regionális értékelés

értékelési mátrixban jeleníthetők meg, ami a folyószakaszok

kritériumainak ajánlott listáját szemlélteti az egyik oldalon a

fenntartható vízenergia-fejlesztésre való alkalmasságát osztályozza

vízenergia-potenciált, a másik oldalon a környezetet és tájat érintő

(15. ábra). A mátrix az energetikai és környezetvédelmi célok

kritériumokat tartalmazva. A javasolt kritériumok részben mennyiségi

kiegyensúlyozott elérését szolgáló döntéstámogató eszköz.

vagy minőségi követelmények, illetve szakértői véleményt
igényelnek.
Osztályozási rendszer
Értékelési mátrix

Első lépés

15. ábra

14. ábra

Lehetséges-e a vízenergia-fejlesztés a
meglévő nemzeti/regionális
jogszabályok/megállapodások szerint?*
yes

n
o

Kizárás*

Kedvező a
vízenergia-fejlesztéshez

Kevésbé- Kedvező a
vízenergia-fejlesztéshez

Nem Kedvező a
vízenergia-fejlesztéshez

Általában véve

Bizonyos körülmények

Kivételes esetekben

lehetséges

között lehetségesj

lehetséges**

hidroelektromos potenciál

Energiagazdálkodási

Második
lépés

low

medium

high

alacsony

közepes

magas

Környezet és táj

* A vízenergia-fejlesztés szempontjából kizárt szakaszok a hatályos nemzeti vagy
regionális jogszabályokon/megállapodásokon alapulnak.
** pl. Natura 2000 területek a 6.3. és 6.4. cikk szerinti mentességek miatt
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3.3.2

előírások teljesülését is tisztázza. A Víz Keretirányelv esetében azt

Projekt-specifikus értékelés és kritériumok

Míg a fenntartható vízenergia-fejlesztés megfelelőségének vizsgálatát
nemzeti/regionális szinten a konkrét erőmű pályázatoktól függetlenül
végzik, a projekt-specifikus értékelésre csak új

kell bizonyítani, hogy a víz állapotának romlása várható-e, ezért
az állapotromlás tilalma alóli mentességre (VKI 4. cikk (7) lehet
szükség Állapotromlás esetén a projektek csak a 4. cikk (7) bekezdése
szerinti feltételek teljesülésekor engedélyezhetők a 2.3. pontban

vízerőmű-engedélyezési kérelem esetén van szükség.

körvonalazottak szerint.

Mivel a vízerőművek előnyei és hatásai az adott projekttervezéstől
függőek, a végső döntéshozatalhoz projekt-specifikus értékelésre van
szükség. Ennek oka az, hogy a projektszintű értékelés a jogszabályi

Projekt-specifikus kritériumok ajánlott listája
Projekt-specifikus kritériumok

2.ÁBRA
Leírás

Energiagazdálkodás

Vízerőmű mérete

Telepített kapacitás

Vízerőmű típusa

pl. duzzasztós, folyóvízi, tározós, szivattyús-tározós

Ellátás biztonsága

Energiatermelés és energiaellátás (automatikus ellátás),

Ellátás minősége

Termelési jellemzők - alapterhelés / csúcsterhelés (tárolási lehetőség, szivattyús tárolás)

Klímavédelemhez való hozzájárulás

alacsonyabb CO2-kibocsátás energiaszerkezeten belül

Műszaki hatékonyság

Hálózati csatlakozás, lehetséges felhasználás, erőművek mérete

Környezetvédelem és vízgazdálkodás

Hosszanti/oldalsó /függőleges csatlakozás; élőhelyekre és élővilágra gyakorolt hatások, a már
A projekt ökológiai hatásai

meglévő hatásokat is figyelembe véve

Árvízvédelem

Árvízveszélyes helyek védelme; vízjárás megváltozása

IÖntözés

Öntözési célú vízkészletekre gyakorolt pozitív és negatív hatások

Üledékkezelés

Tározó eliszaposodása, mederhordalék szállítás, üledékszennyeződés, erőmű kialakítás

Felszíni víz és talajvíz mennyisége

Ki- és beszivárgás, minimális ökológiai vízhozam

Felszíni víz és talajvíz minősége

Tápanyagok, perzisztens szerves anyagok, veszélyes anyagok, termikus hatások

Ivóvízellátás

A minőségre és a szolgáltatás biztonságára gyakorolt pozitív és negatív hatások

Partvédelem és helyreállítás

Erodálódó partszakaszok megerősítése

Halászat

Természetes szaporodás és halvándorlás biztosítása a gátaknál és a visszamaradó szakaszoknál

Az éghajlatváltozás hatásai

Vízjárás változásai és a projektek gazdasági megvalósíthatóságára gyakorolt hatások

A már helyreállított víztestekre gyakorolt hatások

az állami forrásból helyreállított víztesteket újabb hatások nem érhetik

Társadalmi-gazdasági kritériumok

Helyi területrendezési terveknek való megfelelés

Helyi szabályok betartása

További létesítési és üzemeltetési infrastruktúra szükségessége

Hozzáférés, energiahálózatok, stb.

Regionális gazdasági hatások

Adók, jövedelem a lakosság számára; helyi gazdaságba történő beruházások, foglalkoztatás
ösztönzése

Rekreáció, turizmus

Idegenforgalomra gyakorolt lehetséges pozitív és negatív hatások

Egyéb társadalmi-politikai megfontolások

helyi körülményektől függően
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A nemzeti/regionális értékelés eredményei beépülnek a
projekt-specifikus értékelésbe, mivel a 4. cikk (7) bekezdésének
bizonyos előírásai (pl. alternatív helyszínek, mint jobb környezeti
opciók) csak nemzeti/regionális szinten alkalmazhatók.
Ezeket a lépéseket az előző fejezetben mutattuk be.
A projekt-specifikus értékeléshez az előnyök és hatások további
részletes értékelése mellett azt kell megvizsgálni, hogy az állapotra
gyakorolt káros hatások enyhítésére minden lehetséges intézkedésre
sor kerül-e, majd ezek a projekt általános értékelésébe is beépülnek.
A 2. táblázat a projekt-specifikus értékelésnél alkalmazandó
kritériumok javasolt listáját tartalmazza az energiagazdálkodási,
környezetvédelmi, vízgazdálkodási, valamint a társadalmi-gazdasági

3.4 Vízenergia-fejlesztéssel kapcsolatos mérséklő intézkedések
A vízenergia-fejlesztéseket a vízi ökológia aktuális állapotának
javításával párhuzamosan kell végrehajtani az új létesítményekre
vonatkozó egyértelmű ökológiai előírások alkalmazásával, illetve a
meglévő létesítmények esetén azok műszaki korszerűsítése és
üzemeltetési feltételeinek javítása révén1. Ezt támasztja alá a folyóvízi
környezet korábbi, jelenlegi és jövőbeni szerkezeti változásainak
kiegyensúlyozott kezelése, a teljes vízgyűjtőt érintő jövőkép, amely
szerint a Duna-vízgyűjtő ökoszisztémája holisztikus módon működik,
ahol valamennyi őshonos faj megtalálható, amint azt a 2009. évi Duna
vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmazza2.

kritériumokat is ideértve. A projekt-specifikus kritériumok ajánlott

Az enyhítő intézkedések kulcsfontosságúak a Víz Keretirányelv

listáját az egyes országok hatályos jogszabályaival és eszközeivel

megfelelő végrehajtásához, amelyek célja a vízi ökoszisztémák

összhangban szükséges módosítani.

állapotának megóvása és javítása az egyéb környezetvédelmi

A projekt-specifikus kritériumokon alapuló értékelés olyan kiegészítő
információkkal szolgál, amelyek a projekt általános megítélését
pozitív vagy negatív módon befolyásolják, lehetővé téve az engedély
megadásához a végső döntés meghozatalát. E folyamat során
biztosítani kell a projektben érintett felek bevonását. Végezetül a
környezeti hatásvizsgálat alkalmazására figyelembe kell venni az
esetleges követezettséget is.

3.3.4

Ösztönző rendszerek

Az új vízerőmű-fejlesztéseket olyan ösztönző rendszerekkel lehet
előmozdítani, amelyek hasonlóak a meglévő erőművek
korszerűsítésére, felújítására és ökológiai helyreállítására vonatkozó
ösztönzőkhöz. Az új vízenergia-fejlesztések ösztönző rendszereinek
azon projektekre kell irányulniuk, ahol a gazdasági életképesség nem

jogszabályok (pl. a madarakról és az élőhelyekről szóló irányelvek)
relevanciája mellett. Az enyhítő intézkedések kiválasztásánál és
tervezésénél a releváns helyspecifikus körülményeket is figyelembe
kell venni, különös tekintettel az ökológiai javulás lehetőségére3. Új
projektek esetében a kísérő enyhítő intézkedések kulcsfontosságúak a
projekt-specifikus értékelés magasabb pontszámainak eléréséhez,
ezáltal javítva a pozitív projektelbírálás esélyeit. Az új
vízerőműveknek (egyebek mellett) funkcionális halvándorlást segítő
eszközökkel kell rendelkezniük, amelyek a halak szaporodási helyeit
támogatják. Emellett az ökológiai vízhozamra is tekintettel kell lenni.
Meglévő vízerőművek esetében, ha a nemzeti jogszabályok
megengedik, a vízenergia-termelés enyhítő intézkedések
végrehajtásából származó veszteségei kompenzálhatók.

adott. A vízenergia-előállítás legfenntarthatóbb támogatása érdekében

A következő fejezet a fenntartható vízenergia-fejlesztés

az új vízenergia-projektek ösztönző rendszereinek figyelembe kell

szempontjából alkalmazott legfontosabb és leggyakoribb

venniük a stratégiai tervezési megközelítés eredményeit és a

intézkedésekről nyújt áttekintést. A halvándorlás támogatása és az

megfelelő enyhítő intézkedéseket. 14

ökológiai vízhozam biztosítása kiemelt intézkedésként jelenik meg
mind európai, mind Duna-vízgyűjtő szinten az ökológiai állapot
javítását és fenntartását célozva4 Emellett további fontos enyhítő
intézkedések, pl. az üledékszállítás biztosítása, vagy adott esetben a
hydropeaking (vízhozam mesterséges és gyors változtatása)
mérséklése is megtalálhatók.

14Az

Európai Unió és EFTA államok Vízügyi és Tengerészeti Igazgatóságának végső
összefoglaló jelentése, Segovia, 2010 május 27-28.
2) Duna.medence kezelési Terv 2009. Online elérhatő:
http://www.icpdr.org/main/publications/danube-river-basin-management-plan 31 A
vízgazdálkodás, EU vízügyi keret irányelv és vízenergia általános végrehajtási stratégiai
találkozója, Brüsszel, 2011 41 Bizottság Harmadik végrehajtási jenetése a Vízgazdálkodási
keret irányelvről
(http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm)
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3.4.1 A halvándorlás támogatása

A Duna vízgyűjtőjében a vízenergia hasznosítást célzó gátak a

A halvándorlást támogató eszközök a keresztirányú struktúráknál fel-

vándorló halfajtákat, így a tokokat és a közepes távolságra

és lefelé irányuló migrációt teszik lehetővé a vándorló halfajok

migráló vándorhalakat különösképpen érintik, mivel ezek a

számára, ami a természetes szaporodás és életciklus szempontjából

létesítmények az ívóhelyek és a rendes élőhelyek közötti

lényeges. Ezért a halvándorlást támogató eszközök létesítését a halas

átjutást nehezítik1. A halvándorlás folytonosságának

régiókban el kell végezni, figyelembe véve az egyedi hidraulikai

helyreállítása érdekében már történtek intézkedések és

követelményeket, a halak viselkedését és a vándorló halfajokra

erőfeszítések, amint azt a Duna vízgyűjtő gazdálkodási terve is

vonatkozó technikai célokat is.

bemutatja. Külön figyelmet szükséges fordítani az erősen
veszélyeztetett vándorló dunai tokokra a dunai tokhalakra a

Példa a halvándorlás támogatására vízerőműnél

cselekvési tervnek megfelelően. A felfelé irányuló
16.ÁBRA

halvándorlást többféle megoldás segítheti (elkerülő szakaszok,
hallépcsők, halliftek, stb.) a vándorlást nehezítő akadályok
negatív hatásainak bizonyos mértékű csökkentésére. Ezek az
eszközök korszerű megoldást nyújtanak a halvándorlás
támogatására, és segítik az ívóhelyek elérését, ugyanakkor a
hatékonyságuk eltérő, és nagyban függ a helyspecifikus
halvándorlási szokások figyelembevételétől.
A lefelé irányuló halvándorlás szintén nagy jelentőségű, bár
eddig nem volt kellően biztosított annak ellenére, hogy léteznek
bizonyos megoldások a hátrányos ökológiai hatások
mérséklésére. A lefelé irányuló migráció támogatását halbarát
turbinák1 és egyéb műszaki megoldások (például új típusú
turbinák és vízerőmű struktúrák, átjárók, lépcsők) szolgálják. A
technikai újítást eredményező intenzív kutatásokra – különös
tekintettel a lefelé irányuló halvándorlásra és a turbinakárokra –
továbbra is szükség van, ezek jelenleg is folyamatban vannak.
A halvándorlást segítő eszközök különféle típusairól és
műszaki követelményeiről szóló korszerű ismereteket a
keresztirányú struktúrákon áthaladó halvándorlásról szóló

Függőleges résekkel ellátott áteresztő csatorna, Greinsfurth vízerőmű az Ybbs folyónál,
Ausztria. Példa a halvándorlást segítő technikai megoldásra, ami a rendelkezésre álló
korlátozott helyre kínál megoldást. A halvándorlást segítő eszköz a vízerőmű 8 méter
szintkülönbségű szakaszát kerüli el; EU LIFE program keretében társfinanszírozott15

műszaki dokumentum foglalja össze.4. E műszaki dokumentum
kulcsfontosságú referenciaként szolgál a halvándorlást segítő
eszközök tervezése és létesítése során.

Rendkívül fontos, hogy a halátjáró az egész évben megtalálható

1)

valamennyi őshonos vándorló faj és kor/méretkategória

2)

tekintetében működőképes legyen. Ezért biztosítani kell a
halvándorlást segítő eszközök működésének megfelelő
ellenőrzését, illetve a nem működő struktúrák
helyreállítását/átépítését.

15 További információ az alábbi linken érhető el (német nyelven):
http://www.life-mostviertel-wachau.at/pages/Greinsfurth.htm

A Duna vízgyűjtő gazdálkodási terve, 2009
http://energy.gov/articles/fish-friendly-turbine-making-splash-water-power
3)
Lásd még a mellékletben található németországi példákat
4)
Műszaki dokumentum a keresztirányú struktúrákon áthaladó halvándorlásról online
elérhető: www.icpdr.org
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17. Ábra

Az ökológiai vízhozam biztosítása
Ökológiai vízhozam biztosítása a németországi Isar folyó felső szakaszán. A képek a folyó állapotát mutatják az ökológiai vízhozam-követelmények
biztosítását célzó intézkedések végrehajtása előtt és után. A korábban teljes mértékben Walchensee felé terelt vízáramlás jelenleg a folyón keresztül
folyamatosan biztosított a Sylvenstein tározóba a szezonális ingadozások ellenére is.

3.4.2 Az ökológiai vízhozam biztosítása

3.4.3

További enyhítő intézkedések

A folyóvízi ökoszisztéma megóvása azt is jelenti, hogy vízkivétel vagy
elterelés esetén a folyóban meghatározott vízáramlást kell fenntartani a

3.4.3.1 Az üledékszállítás biztosítása

folyó strukturális és funkcionális védelmének biztosítására az EU Víz

A Duna vízgyűjtő területén jelenleg a legtöbb nagy folyó

Keretirányelvében foglalt célkitűzések teljesülése érdekében.

üledékegyensúlyát zavar vagy súlyos mértékű módosulás jellemzi. A

Ezért a mérséklő intézkedések jó gyakorlataként olyan ökológiailag
optimalizált vízáramlás javasolt, ami a természetes vízjárás ökológiai
fontosságú elemeit tükrözi, ideértve a viszonylag állandó, illetve a
dinamikusabb/élénkebb vízáramlást1.
Az ökológiai vízhozam meghatározására szolgáló módszerek a
megközelítés főbb jellemzőit tükrözve négy csoportba sorolhatók,
ideértve a hidrológiai és hidraulikus besorolást, az élőhely-szimulációt
és a holisztikus megközelítést. A módszerek fejlesztése dinamikus, az
újabb kutatások a vízhozam követelmények és a folyóvízi
ökoszisztémák biológiai, fizikai-kémiai és hidromorfológiai elemei
között fennálló összefüggések jobb megértését szolgálják. E tekintetben

legjelentősebb okok az elmúlt 150 év során bekövetkezett morfológiai
változásoknak tudhatók be az időközben végrehajtott folyami mérnöki
tevékenységek, árvízvédelmi intézkedések, vízerőmű-fejlesztések,
kotrások, valamint a környező árterek kiterjedésének közel 90%-os
csökkenése következtében.
A gát fölötti területeken, a tározóban vagy a duzzasztott szakaszokon a
víz üledékszállító képessége csökken, ami üledéklerakódást
eredményez. A visszamaradt üledéket bizonyos időközönként el kell
távolítani annak érdekében, hogy a folyómélység hajózás és a víztározó
üzemeltetése céljából fenntartható legyen, valamint áradáskor a vízszint
szabályozását is biztosítani kell.

az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a VKI CIS keretében
iránymutatást dolgozzon ki az ökológiai vízhozam kérdésének
kezelésére 2.

A vízgazdálkodás következtetései, az EU Víz Keretirányelve és a vízenergiára vonatkozó
közös végrehajtási stratégia, Brüsszel, 2011.
2) COM (2012) 673: Az európai vízkészletek védelmére vonatkozó terv - a Bizottság közleménye.
Online elérhető: http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
megakadályozására.: http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
1
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A gát alatti folyószakaszoknál az üledéklerakódás meghiúsulása
mesterséges anyagpótlást vagy egyéb műszaki intézkedést tesz

3.4.3.2 A hydropeaking (a vízhozam mesterséges és gyors változásai)
hatásainak mérséklése)

szükségessé a folyómeder stabilizálására, valamint a bevágódás és a

A hydropeaking (mesterséges vízszint-ingadozás, amit adott

felszín alatti víztartó rétegekre gyakorolt hatás megakadályozására.

időszakra vonatkozóan a Qmax/Qmin (maximális és minimális

Ellenkező esetben mindez a csatornázással együtt a folyómeder

áramlás) arányában definiálnak) olyan nyomásfajta, amely a Duna

degradációjához és a morfodinamikai struktúrák elvesztéséhez

vízgyűjtő kerületében a vízerőművek csúcstermelésekor fordul elő.

vezethet az ökológiai állapottal összefüggő problémák mellett 16.

Ezt az arányt a természetes vízjáráshoz viszonyítva kell alapul venni.

A fenti helyzet megfelelő, nemzetközi szintű jobbítását célzó

A dunai vízgyűjtő országspecifikus ajánlásai és/vagy szabványai a

intézkedésekkel a Duna vízgyűjtőkerület vízgyűjtő gazdálkodási

hydropeaking mérséklésére különféle előírásokat tartalmaznak, mint

tervében szükséges foglalkozni. A megfelelő és megbízható

az ingadozások eltéréseinek és a hydropeaking gyakoriságának

üledékszállítási adatok rendelkezésre állása a Duna-medence

csökkentése, az átmeneti idő megváltoztatása, kiegyenlítő tározók

üledékkezelésével kapcsolatos jövőbeni döntések előfeltétele.

létesítése, a folyó hidromorfológiai szerkezetének javítása, valamint a

Figyelemmel kell kísérni az üledékfolytonosság biztosítását is

különböző erőművek működésének koordinálása. Ugyanakkor

(meglévő gátak fejlesztése/javítása, további szakadások megelőzése).

figyelembe kell venni a folyamatban lévő kutatási projektek

A tározók leengedésekor külön figyelmet kell fordítani a halak ívási

eredményeit, amelyek a leginkább költséghatékony intézkedéseket és

idejére és a kritikus szuszpendált üledékkoncentrációra a folyó alsó

a villamosenergia-ellátás biztonságát célozzák.

szakaszán a feliszapolódás elkerülésére, valamint a halak
kopoltyúinak, illetve a fenéki flóra/fauna károsodásának

A hydropeaking hatásainak enyhítése szükségessé teszi a releváns

megelőzésére, ezért a leengedést mindenkor ellenőrzött és tervezett

ökológiai paraméterekre - mint a kibocsátás, a vízhőmérséklet, a

módon kell elvégezni. Ha a felhalmozódott üledék szennyezett, azt

halak élőhelyeinek üledék/szuszpenziós terhelése stb. – vonatkozó

nem szabad leengedni, hanem kotrással el kell távolítani és speciális

értéktartományok meghatározását. Különös figyelmet kell fordítani

szilárd hulladékként kezelni az elérhető legjobb technika (BAT)

az üledékszállításra és a folyók morfológiájára, mivel a hydropeaking

alkalmazásával.

elősegítheti a folyómeder üledéklerakódását /eliszaposodását.

Összefoglalva: az egyes országoknak az eddiginél nagyobb

3.4.3.3 További enyhítő és kompenzációs intézkedések

figyelemben kell részesíteniük a vízenergia-fejlesztéseknek a

A projekt-specifikus értékeléstől és az egyedi projekttervezéstől

folyóvízi üledékszállítás-folytonosságra gyakorolt hatásait, valamint

függően további enyhítő intézkedésekre és esetleges kompenzációs

az ilyen hatások enyhítésének lehetőségeit, ami a Duna-medence

intézkedésekre lehet szükség a vízenergia-előállítás káros hatásainak

szintű megközelítést is szükségessé teszi.

enyhítésére. Az ilyen intézkedések közé sorolható például a part
menti övezetek átalakítása vagy helyreállítása (különösen a tározó
fejénél), az oldalsó összeköttetések javítása, vagy az élőhelyek
helyreállítása.

Duna vízgyűjtő gazdálkodási terve, 2009.
A vízgazdálkodás következtetései, az EU vízügyi keretirányelve, valamint a
vízenergiára vonatkozó közös végrehajtási stratégia, Brüsszel, 2011
3)
Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (4)
bekezdése kompenzációs intézkedéseket ír elő a
projektek nem mérsékelhető negatív hatásainak
ellensúlyozására a NATURA 2000 hálózat ökológiai
egységességének fenntartására
16
2)
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4. Adminisztratív támogatás és
javasolt utánkövető
intézkedések
Az iránymutatások végrehajtását nemzeti szinten javasolt
megvalósítani a Duna-menti országok tapasztalatcseréi kíséretében,
lehetővé téve a tapasztalatok legmegfelelőbb felhasználását a
fenntartható vízenergia-termelés megközelítésekre, adminisztratív
eljárásokra és műszaki rendelkezésekre.
Azokra az esetekre, ahol a további tapasztalatcsere különösen előnyös lehet,
az alábbi kérdéseket azonosították:
- A stratégiai tervezési megközelítés végrehajtása, ideértve a
gyakorlati adatszolgáltatási kötelezettségeket, a
nemzeti/regionális értékelés konkrét módszertanát és a
mérlegelési folyamat megközelítéseit, ideértve az érdekelt
felek bevonását;
- A projekt-specifikus értékelés tapasztalatai és megközelítései,
ideértve a nemzeti/regionális szintű értékeléshez való
kapcsolódást, valamint a konkrét pályázatokhoz a végső
döntéshozatalhoz alkalmazott kritériumokat és
mechanizmusokat;
- Műszaki tapasztalatcsere a már meglévő és új vízerőművekben
alkalmazott enyhítő intézkedések használatával és
hatékonyságával kapcsolatos tapasztalatokról, ideértve
- A halvándorlás támogatását (hatályos műszaki megoldások a
Duna-menti országokban a felfelé irányuló halvándorlásra, a
halvédelem és a lefelé irányuló halvándorlás tapasztalatai és
megközelítései);
- Az ökológiai vízhozam meghatározására irányuló módszerek
és a figyelembe veendő kérdések;
- Az üledékszállítás helyreállítására irányuló vizsgálatok a
Duna-medencében, valamint az üledékszállítás
folytonosságával kapcsolatos megközelítések és intézkedések.
A VKI szerinti vízgyűjtő gazdálkodási tervezési folyamat lehetőséget
ad arra is, hogy a vízenergia-fejlesztés stratégiai tervezését a víz- és

környezetvédelmi célkitűzésekkel összekapcsolják1.
Az iránymutatások kidolgozásakor szerzett tapasztalatokra építve az
utánkövető intézkedések végrehajtása integratív módon, a
kormányzatok, a vízenergia-ágazat, valamint a nem kormányzati
szervezetek képviselői és más érdekelt felek bevonásával javasolt,
lehetővé téve a különböző háttérrel rendelkező szakértők részvételét.
A tapasztalatcserét konkrét kérdésekkel kapcsolatos közös projektek,
kutatási és fejlesztési (K + F) projekt1 együttműködés és/vagy
társfinanszírozás révén is támogathatják1.
A közös nyilatkozat elfogadását követően már hasonló folyamat
indult a belvízi hajózás tekintetében is”17 18. Az éves találkozók
lehetővé teszik a közös nyilatkozat végrehajtásával kapcsolatos
tapasztalatcserét. Az integrált tervezési megközelítés kérdése konkrét
projekt keretében került további kidolgozásra és pontosításra az
igazgatás és az érdekelt felek támogatása érdekében. Ez a folyamat
inspiráló példával szolgálhat a fenntartható vízenergia-előállítás
szempontjából is. Végezetül a lehetséges utánkövető intézkedések
végrehajtása során javasolt törekedni az EU Duna-stratégiájának a
fenntartható energiára vonatkozó 2. prioritási területével, a
vízminőség 4. prioritási területével, valamint a biológiai sokféleség 6.
prioritási területével való szoros kapcsolódásra, mivel az EU
Duna-stratégiája a vízenergiával kapcsolatos külön intézkedéseket is
tartalmaz.

A vízgazdálkodás következtetései, az EU vízügyi keretirányelve, valamint a
vízenergiára vonatkozó közös végrehajtási stratégia, Brüsszel, 2011
18 Közös nyilatkozat a belvízi hajózásról és a környezeti fenntarthatóságról a Duna
vízgyűjtőjében..Online
elérhető:
http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-statement-navigation-environment
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5. Háttéranyagok és kapcsolódó
dokumentumok jegyzéke
Az egyes fejezetekben lábjegyzetként kiemelt hivatkozások mellett az alábbi jegyzék áttekintést nyújt a fenntartható vízenergia kérdésével
kapcsolatos háttéranyagokról és a kapcsolódó dokumentumokról.
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COM(2007) 128 final. Az Európai Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz

intézett közleményét kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum *
VKI, hidromorfológiai nyomás, műszaki jelentés, jó gyakorlat a vízenergia-projektek ökológiai
hatásainak kezelésében.
3)

PLATINA kézikönyv a fenntartható vízi útvonal tervezés jó gyakorlatáról.
Online elérhető: http://www.naiades.info/fi le_get.php?fi le=33990c74a5a3f6e836ccf543626c24171ab
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