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2.5 Svájc energiaproblémái 
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A Svájci Mérnökegyesület (VSE) elnöke beszámol az elmúlt egy év ta-

pasztalatairól. Sok vitát váltott ki az atomerőművek fenntartásáról, illetve meg-
szüntetéséről, valamint az energiapiac liberalizációjáról tartandó népszavazás.  

Az antinukleáris mozgalom képviselői két javaslatot nyújtottak be a kor-
mányhoz, ezek címe „Moratorium Plus”, illetve „Strom ohne Atom”. Úgy vélik, 
hogy az atomerőműveket harminc év után kell leállítani, és nem szabad újakat 
építeni. 

1999 októberében a Szövetségi Tanács, a Bundesrat olyan atomenergia-
törvény tervezetet terjesztett a parlament elé, amely bizonyos mértékben 
szemben áll az említett antinukleáris kezdeményezéssel és ellenzi az atom-
energia teljes megszüntetésére vonatkozó javaslatot.  

Az atomenergia hívei nem akarják időben korlátozni az atomerőművek 
működését, és az a véleményük, hogy a jövőben minden energiafajtára szük-
sége van a lakosságnak és a népgazdaságnak. Az elnök szintén az atom-
energia felhasználása mellett foglal állást, és bízik abban, hogy a népszava-
zás nem határoz az atomenergia-felhasználás beszüntetéséről.  

A Nukleáris Energia Társaság konkrét megoldást terjeszt elő az atom-
energia felhasználásáról, illetve ellenőrzéséről : 

a) A korlátozó intézkedések között szerepel a kiégett fűtőelemek újrafel-
használásának tilalma. 

b) Meg kell oldani a nukleáris hulladék elhelyezésének problémáját, vég-
leges tárolóhely kijelölését az adott kanton vétójogának fenntartásával. 
Az atomerőművek üzemeltetőit kötelezik, hogy járuljanak hozzá a 
hulladékelhelyezéssel kapcsolatos költségekhez, de számítanak ezen 
a területen a nemzetközi együttműködése is. 

A népszavazás másik kényes kérdése a piacliberalizáció. Svájcnak dön-
tenie kell, hogy azokat az államokat kövesse-e, amelyekben a piacot teljesen 
felszabadították (Németország, Finnország, Svédország), vagy haladjon foko-
zatosan, mint Franciaország, Olaszország. A gazdasági és környezetvédelmi 
szakemberek vitáján eddig az mutatkozott, hogy a svájciak inkább a fokozatos 
piacmegnyitás mellett foglalnak majd állást.  

 



 

Az EU 2004-ig előírta tagjainak a teljes liberalizálást az ipari fogyasztók 
számára. Svájc nem tagja az EU-nak, de nem függetlenítheti magát a szom-
szédos országoktól, így számára is ajánlatos az EU-előírások betartása, ezért 
olyan energiatörvényt készít elő, amelyben a fogyasztók számára garantálják 
a liberalizáció után a biztonságos és jutányos árú áramszolgáltatást. Fő szem-
pont az ellátás biztonságának garantálása mellett mind a termelői, mind a 
fogyasztói oldal részére, a hálózati szolgáltatások gazdaságossága. A tör-
vények betartatására, a munkavállalók jogainak védelmének biztosítása és a 
visszaélések megakadályozására döntőbizottságot, árellenőrző és versenybi-
zottságot hoznak létre. Kitérnek arra is, hogy Svájcnak a nemzetközi gazda-
ságban eddig elfoglalt előkelő helyét biztosítani kell az energiaszektor új ver-
senyfeltételei között is, és úgy vélik, hogy ennek egyik tényezője lehet a meg-
újuló – szél-, víz- stb. – energiák fokozottabb felhasználása.  

 
(Dr. Menczel György) 
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