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Zadeva: Čezmejna presoja – Madžarska - jedrska elektrarna Paks – pripombe in predlogi 

Greenpeace CEE v Sloveniji ter društva Focus, društva za sonaraven razvoj 

 

Spoštovani,  

 

V skladu s pozivom, objavljenim na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor RS, v zvezi s 

postopkom čezmejne presoje vplivov na okolje v zadevi širitve jedrske elektrarne Paks, oddajamo 

spodaj navedene pripombe.  

 

PROCESNE PRIPOMBE 

 

1. Sodelovanje javnosti je bilo oteženo 

V proces presoje vplivov nameravane aktivnosti na okolje (skladno z določili ESPOO konvencije), 

je slovenska javnost sicer bila vključena z objavo poziva k sodelovanju s strani Ministrstva za okolje 

RS (MOP), a zgolj v okviru minimalnih zahtev procesa (študija vplivov na okolje obsega 2000 

strani, za oddajo pripomb pa je bil zainteresirani javnosti na voljo le 30-dnevni časovni rok). Tako 

kratek rok je še bolj nerazumljiv zaradi termina podobnih javnih obravnav v sosednjih državah, 

npr. v Nemčiji in Avstriji, ki je določen za september 2015. Dodatno neupravičeno dejstvo je, da 

komentarje iz Madžarske sprejemajo do konca postopka, medtem ko za druge države (tudi 

Slovenijo) velja že omenjeni 30-dnevni rok. Pravica »biti obveščen« in »podajati pripombe«, kot jo 

določa zgoraj omenjena konvencija, je bila slovenski javnosti zelo okrnjena. 

Možnosti javne predstavitve študije vplivov na okolje in javne razprave v Sloveniji kljub prošnji 

Greenpeacea v Sloveniji in društva Focus (z dne 4. avgust 2015) s strani MOP ni bilo. 

Na podlagi zgoraj navedenega lahko zaključimo, da je bilo slovenski javnosti sodelovanje v 

postopku čezmejne presoje vplivov na okolje, v zadevi širitve madžarske jedrske elektrarne Paks, 

oteženo. 
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SPLOŠNE PRIPOMBE 

 

1. Pomanjkanje odgovorov in nejasnosti v študiji vplivov na okolje 
 

Podjetje MVM Paks II Nuclear Power Plant Development Private Ltd. – razvijalec novih energetskih 
enot Jedrske elektrarne Paks – je v decembru 2014 oddalo prijavo za pridobitev dovoljenja na 
urad županije Baranja. Greenpeace je sodeloval pri presoji vplivov na okolje in v okviru tega 
postopka smo izvedli analizo ter pripravili komentarje na dokument z naslovom »Gradnja novih 
enot Jedrske elektrarne Paks - študija vplivov na okolje«. Na podlagi tega dokumenta je podjetje 
MVM Paks II vložilo prijavo za dovoljenje. Po mnenju Greenpeacea je študija vplivov novih 
energetskih enot elektrarne Paks I zaradi svojih pomanjkljivosti neprimerna za to, da bi se jo vzelo 
kot osnovo za presojo vloge za okoljsko dovoljenje. Dokument ni dovolj natančen glede številnih 
pomembnih vprašanjih, odgovori so mnogokrat dvoumni, nekatera bistvena vprašanja pa so 
povsem prezrta. 
Pri časovnem načrtu gradnje in obratovanja elektrarne obstaja neskladje časovnega načrta. 
Izračuni in preizkusi iz študije vplivov na okolje se nanašajo na druge časovne roke kot izračuni, 
navedeni na spletni strani investitorja. Ti so navedeni tudi v predstavitvah vladnega predstavnika, 
odgovornega za nadgradnjo jedrske elektrarne. 
Študija ne vključuje potencialnega scenarija v primeru podaljšanja časa izgradnje in povečanja 

investicijskega proračuna. Oboje se namreč trenutno dogaja pri gradnji drugih jedrskih elektrarn 

v Evropi. Podaljšanje časa izgradnje in povečanje proračuna imata lahko negativne vplive in 

posledice na jedrsko varnost in okolje, zato bi bilo takšne scenarije v študijo potrebno vključiti. 

 

2. Gorivo, radioaktivni odpadki, izrabljeno gorivo 
 
Investitorji v jedrske elektrarne v študijah vplivov na okolje spretno izpuščajo podrobnosti o 

jedrskem gorivu – tj. pridobivanje, predelava, prevoz in skladiščenje goriva. Tudi v tej študiji vplivov 

na okolje ni vključene ocene okoljskega vpliva rudarjenja urana, procesiranja rude, obogatitve 

urana in proizvodnje goriva, potrebnega za delovanje nove jedrske elektrarne. Dejstvo, da te 

aktivnosti potekajo izven države, ni bistveno, saj imajo v vsakem primeru okoljske posledice, ki jih 

je potrebno analizirati, saj je gorivo ključno za delovanje jedrske elektrarne. Zaenkrat ni informacij 

o tem, kje bodo uran za gorivo rudarili, kje ga bodo procesirali, obogatili in proizvedli gorivo. 

 

Poglavja o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom ter o prihodnjem zaprtju in 
razgradnji jedrske elektrarne so pomanjkljiva. Načrti, razkriti v dokumentu, ne ponujajo trdnih 
dejstev in jamstev v zvezi s procesom in lokacijo ravnanja s končnimi odpadki, kakor tudi ne za s 
tem povezano financiranje. 
V študiji vplivov na okolje je vprašanje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva omejeno zgolj 
na splošni pregled in povzetek relevantne zakonodaje. Obravnavani niso niti potencialni vplivi 
odpadkov na okolje niti s tem povezani postopki, kot je npr. financiranje upravljanja z odpadki. 
Načrti v zvezi z upravljanjem z odpadki in izrabljenim gorivom so povsem brez podrobnosti. Ne 
vsebujejo nobenih jamstev v zvezi s tehnologijo in lokacijo končnega odstranjevanja ter v zvezi s 
financiranjem le-tega. Takšna nedoločnost je po mnenju strokovnjakov Greenpeacea popolnoma 
nesprejemljiva. Zaradi svoje družbene in okoljske pomembnosti to vprašanje zahteva podrobno 
in temeljito presojo, razčlenjeno glede na radioaktivnost odpadkov (nizka, srednja in visoka) in 
glede na upravljanje z izrabljenim gorivom. Potreben je podroben prikaz načrtovanih rešitev, 
podane morajo biti garancije glede financiranja, pa tudi glede možnosti upravljanja z odpadki, 
razdeljenimi po spodnjem ključu. 
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a. Nizko in srednje radioaktivni odpadki 
Čeprav je v študiji vplivov omenjeno Nacionalno odlagališče radioaktivnih odpadkov (NRHT) v vasi 
Bátaapáti, ni nikjer jasno zapisano, če je odlagališče na voljo tudi za odlaganje odpadkov iz Paks 
II. V odpravi pomanjkljivosti, ki je bila predložena 10. 4. 2015 (v nadaljevanju H3), ni niti ustreznih 
izračunov, niti analiz. Prav tako ni nobenih določb v sedanjem načrtu podjetja RHK glede 
odstranjevanja odpadkov iz razširjene jedrske elektrarne. To vprašanje je bistvenega pomena tudi 
kar zadeva financiranje, saj bi bili stroški gradnje novega odlagališča bistveno višji. 
 

b. Visoko radioaktivni odpadki 
V študiji vplivov je za Jedrsko elektrarno Paks omenjeno načrtovano odlagališče odpadkov v Bodi, 
a ni znano, ali je načrtovana lokacija primerna za gradnjo takšnega odlagališča, ter ali je 
načrtovano odlagališče na voljo za skladiščenje odpadkov, ki bodo nastali v času delovanja in 
razgradnje jedrske elektrarne Paks II. 
 

c. Začasno skladiščenje izrabljenega goriva 
Za začasno skladiščenje odpadkov je v študiji vplivov na okolje predvidena lokacija med četrtim 
blokom Jedrske elektrarne Paks I in prvim blokom nove jedrske elektrarne Paks II. 

- V študiji vplivov ni podan noben argument v prid umestitvi osrednje lokacije začasnega 
skladiščenja na območju jedrske elektrarne. Takšna rešitev zaradi bližine začasnega 
skladiščenja dvema delujočima energetskima enotama vključuje potencialna varnostna 
tveganja. Začasno skladiščenje izrabljenega goriva iz Jedrske elektrarne Paks I (KKÁT) se 
nahaja na varni razdalji od reaktorjev, na robu območja jedrske elektrarne. Gre za 
območje, ki je popolnoma ločeno od jedrske elektrarne in ki ga upravlja avtonomna 
družba, podjetje RHK. H3 ne vsebuje pojasnil za takšen predviden položaj začasnega 
skladiščenja, ki je diametralno nasprotno trenutnim prevladujočim varnostnim načelom - 
v dokumentu ta vprašanja niso niti omenjena. 

- O tehnologiji začasnega skladiščenja ni navedenih nobenih podrobnosti; edina poznana 
lastnost je, da gre za suho skladiščenje. 

- Vsi izračuni temeljijo izključno na izbiri skladiščenja vrste Magnastor, čeprav dokument o 
izbiri tega sistema zgolj predpostavlja. Analizirana ni nobena alternativa za primer, da bi 
bil iz kateregakoli razloga izbran drugačen sistem. 
 

d. Financiranje 
Financiranje je pri ravnanju z odpadki ključnega pomena, a v študiji vplivov na okolje je tudi 
obravnava tega vprašanja omejena zgolj na opis trenutnega stanja. Ključnega vprašanja za vsak 
sistem, ki temelji na Centralnem jedrskem finančnem skladu (t. j. razpoložljivosti sredstev v času, 
ko so potrebna, preden jedrska elektrarna preneha obratovati) dokument ne omenja. Takšna 
obravnava tega vprašanja je po mnenju državnega revizijskega urada problematična.     
V primeru Paks II je še posebej nujen prikaz načrtovanega režima financiranja ravnanja z odpadki, 
vključno z jamstvi za finančno izvedljivost. Manjka tudi pojasnilo, ali bo takšna ureditev del že 
obstoječih ureditev. V primeru, da so načrtovane nove ureditve pa tudi prikazati, v kakšni obliki 
bodo vzpostavljene. 
 

e. Vprašanje upravljanja odpadkov v primeru nesreč in incidentov 
To poglavje v študiji vplivov na okolje povsem manjka, čeprav bi lahko nepredviden incident 
povzročil znatno breme. Ko se je leta 2003 v Jedrski elektrarni Paks I zgodil večji incident, so 
velike količine dodatnih odpadkov različnih stopenj radioaktivnosti povzročile logistične, finančne 
in druge težave v zvezi z ravnanjem z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki ter z jedrskim 
gorivom (poškodovanimi gorivnimi palicami oz. elementi). V študiji je potrebno navesti ustrezne 
vire in (nadomestne) zmogljivosti, ki bodo namenjene za reševanje takšnih situacij. 
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3. Varnostna vprašanja 
 
Študija vplivov na okolje ne vključuje primerne analize in scenarijev v primeru hujše nesreče. 

Premalo pozornosti je namenjeno primeru incidentov in nesreče v več reaktorjih, problemom, ki 

lahko nastanejo zaradi nesreč v drugih rekatorjih na lokaciji, potencialnemu širjenju velikih količin 

radioaktivnih snovi v primeru hujše nesreče, problemu radioaktivne vode v primeru hujše nesreče, 

primeru sabotaže, terorističnega napada ali vojne. 

 

a. Študija popolnoma prezre možnost večjih nesreč, čeprav javno razpoložljivi podatki (npr. 
predstavitev Helmuta Hirscha iz leta 2014), številne izkušnje na mednarodni ravni 
(Fukušima, Černobil, Three Mile Island, Mayak, druge nesreče v ne-jedrskih objektih, kot 
npr. Tianjin, Bhopal in Seveso) ter možnost namernih poškodb zaradi terorizma, sabotaže 
ali vojne dokazujejo, da večjih nesreč, ki ob zasnovi niso upoštevane, ni mogoče izključiti. 
Poleg tega je potreba po izvedbi analize vplivov nesreč, ki niso upoštevane ob zasnovi, 
določena tudi z madžarsko vladno uredbo št. 314/2005. 
Vrzeli so bile zapolnjene v točki 1.11 dokumenta H3, čeprav ni naveden niti argument za 
dva možna vira izpustov – dimnik in stena jedrske elektrarne na 35 metrih višine – niti 
izračuni ali analize, ki bi temeljile na predvidenem obsegu izpustov, ki jih specificira 
investitor. V presoji vplivov je precej dvoumna izjava o krogu polmera (?) ali premera (?) 
800 metrov, preko katerega nobeni nujni varnostni ukrepi niso potrebni. 

b. Sporna so jamstva glede odpornosti zadrževalnikov na neposredni udarec padajočega 
letala. Predstaviti bi bilo potrebno jamstva, ki dokazujejo, da so vse zgradbe načrtovane 
jedrske elektrarne z nujno potrebnimi varnostnimi sistemi odporne na neposredni udarec 
velikega letala. 

c. Študija vplivov ne upošteva možnosti nesreče v začasnem odlagališču izrabljenega goriva; 
to pomanjkljivost je potrebno odpraviti. 

d. Specificirati je potrebno jamstva glede neprekinjenega dostopa do delujočih energetskih 
enot in zaščite teh enot pred vplivi gradbenih del na in v bližini npr. kanalov s hladno in 
vročo vodo, ter glede obvladljivosti morebitnih izrednih razmer v energetskih enotah.  

 
V študiji manjka del o pripravljenosti in ukrepanju (v primeru hujše nesreče) zavarovanja 

prebivalstva pred radioaktivnim sevanjem (tako na Madžarskem, kot tudi v drugih potencialno 

ogroženih državah). Predstavljeni so zgolj modeli in scenariji  razpršenosti radioaktivnih snovi, 

vendar ni nikjer podanih informacij o tem, na kakšen način se bo ukrepalo v primeru, da do teh 

scenarijev tudi pride. Za primer hujših nesreč in incidentov bi bilo potrebno podrobno opisati vse 

vrste sevanja v primeru morebitne nesreče (ali taljenja sredice). 

 
Javnosti mora biti omogočen dostop do informacij, ki so potrebne oz. relevantne za okoljske 
odločitve, javnost pa ima pravico do svojega mnenja, ki ga je potrebno pri odločanju upoštevati. 
Iz tega razloga je potrebno ustrezno razkriti podrobne izračune in predpostavke o načrtovanem 
financiranju projekta, vključno s posledicami morebitne opustitve projekta; finančno vzdržnostjo, 
vključno s predpostavkami v zvezi z napovedanimi tržnimi trendi na področju financ in električne 
energije; izračuni glede tržne cene električne energije, ki jo bo proizvedla elektrarna; vplivi na 
državno gospodarstvo, vključno s stroški implementacije in obratovanja potrebnih pomožnih 
objektov itd. 
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4. Manjkajoča raziskava o alternativah predvidenemu projektu 
 
Ekonomski aspekt je iz študije izključen, saj ne vključuje analize o trenutnem obstoju ekonomsko 
boljše opcije in alternativ predvidenemu projektu. Direktiva 2011/927EU (o PVO) v 5. členu in 
Espoo konvencija določata, da je v študiji potrebno vključiti opis oziroma analizirati razumne 
alternative predlaganemu projektu. Študija te zahteve ni izpolnila, zato bi nujno bilo potrebno 
dodati: 
- analizo možnih tehnoloških alternativ predlaganemu projektu (ki vodijo k podobnih ciljem: 
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, povečanje varnosti oskrbe z električno energijo, 
konkurenčna cena električne energije) in ki ne vključujejo tveganja resne nesreče (npr. izpusta 
ogromnih količin radioaktivnih snovi); 
- možnih alternativnih tehnologij jedrskih reaktorjev (analiza okoljskih vplivov različnih tipov 
reaktorjev, analiza kateri tip reaktorjev predstavlja manjše tveganje za nesrečo, kateri tip reaktorjev 
bi imel manjši vpliv na temperaturo izpuščene vode v Donavo) ter 
- možnih alternativnih lokacij (umestitev šestih reaktorjev na eni lokaciji predstavlja dodatna 
tveganja, saj so v primeru nesreče na enem izmed reaktorjev potencialno ogroženi tudi ostali). 
 

 

SPECIFIČNE PRIPOMBE 

 

a. Študija vplivov na okolje ne vsebuje jasnih navedb glede načrtovane finančno-
organizacijske strukture projekta Jedrske elektrarne Paks II, ne glede na to, ali je ta 
predvidena kot ločen projekt ali združen z Jedrsko elektrarno Paks I. Študija prav tako ne 
predstavi mehanizmov upravljanja infrastrukture, ki se bo souporabljala, ter morebitnih 
nasprotij in navzkrižja interesov, izhajajočih iz lastništva te infrastrukture. 

b. Ključno vprašanje finančne izvedljivosti in donosnosti je upravljanje električne energije 
jedrskega izvora v obsegu 4000 MW v električnem omrežju ter vpliv te energije na 
elastičnost oz. fleksibilnost omrežja pri kombiniranem upravljanju proizvodnje jedrske 
elektrarne in morebitnega precejšnjega vnosa energije iz tujih obnovljivih, vremensko 
pogojenih virov. 

c. (k točki 2.1.1) Študija vplivov na okolje vsebuje tudi izjave o konkurenčnosti projektnih 
alternativ, kjer pa se pojavi pomembna napačna navedba (označena s krepko pisavo): 
»Napovedano pomanjkanje kapacitet (skoraj 6.500 MW v letu 2030) se lahko iz obnovljivih 
virov energije in manjših jedrskih elektrarn pokrije le delno, saj so možnosti za te vire v 
primernih okoljih že izkoriščene, tako je vsakršna nadaljnja gradnja obsojena na manj 
ugodne pogoje, ki vzbujajo dvom v konkurenčnost takšnih projektov.« Gre za 
pomanjkanje primerljivih podatkov in očitnega interesa investitorja, trditev je v najboljšem 
primeru vprašljiva. 
V študiji ni navedbe nikakršnega argumenta v podporo naslednji trditvi: »Bolje je, da se 
pomanjkanje kapacitet takšnega obsega pokrije z jedrskimi elektrarnami visoke moči, ki 
se realizirajo z greenfield projekti.« To je zgolj mnenje, ki odraža interese investitorja in je 
brez vsakršne strokovne podlage oz. argumentacije. 

d. (k točki 3.1) Zemljevid, ki prikazuje jedrske elektrarne, ni točen: označenih je več zaprtih 
oz. zaustavljenih jedrskih elektrarn, vključno s tisto v Ignalini (Litva) in več zaprtimi 
elektrarnami v Nemčiji in Veliki Britaniji. 

e. (k točki 3.4.1)  Glede na besedilo v študiji je bila »v svetu večina reaktorjev takšne vrste, 
kot so bili v Černobilu, zaradi inherentnega pomanjkljive varnosti zaprtih.« V resnici so 
reaktorje tipa RBMK gradili samo v Sovjetski zvezi, med drugim tudi Ignalina v Litvi, vsega 
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skupaj pa so zaprli samo pet takšnih reaktorjev (v Černobilu). Še danes v Ruski federaciji 
obratuje 11 takšnih reaktorjev. 

f. (k poglavju 19) V tem poglavju manjka analiza in upoštevanje posledic večjih nesreč ter 
posledic namernega poškodovanja zaradi terorizma, sabotaže oz. vojnih dejanj. Poleg 
tega pogrešamo tudi analizo v zvezi s končnim odlagališčem radioaktivnih odpadkov in 
začasnega skladiščenja izrabljenih gorivnih elementov. 

g. (k točki 19.4.3.2) Trditev, po kateri je »prednost dokončne izolacije in odstranjevanja v 
tem, da ne pušča obveznosti in težav naslednjim generacijam«, je zavajajoča. V svetu ni 
nobenega delujočega skladišča visoko radioaktivnih odpadkov in izrabljenih goriv; s tem 
povezane raziskave v državah, kjer so bili izvedeni projekti ali poskusi, da bi uvedli takšna 
skladišča, so naletele na nepremostljive tehnične in druge težave. 

h. (k točki 19.8.2.2.2.) V tem poglavju je trditev, da lahko »morebitno uhajanje, ki bi imelo 
neposreden vpliv na bližnjo okolico globokega geološkega odlagališča, zaznali s pomočjo 
podatkov geofizikalnega sistema za nadzor, ki bi ga namestili v prostor za skladiščenje, 
preden bi ga napolnili in zapečatili, a je verjetnost tega zanemarljiva.« V svetu podobnih 
delujočih skladišč ni, zato ni mogoče podajati takšnih nedvoumnih trditev glede verjetnosti 
posledic. 

 

 

ZAKLJUČEK 

 
Študija vplivov na okolje je pomanjkljiva - ne vsebuje podrobnosti, bistvenih podatkov in izračunov 
v zvezi z ekonomskim upravljanjem in financiranjem projekta, niti kakršnekoli raziskave 
alternativnih možnosti. Glede na velikost, časovni okvir in pomembnost projekta za madžarsko 
gospodarstvo, bi analiza okoljskih učinkov ali katerihkoli alternativnih možnosti za projekt morale 
vsebovati tudi temeljito obravnavo finančnih in okoljskih vidikov. Navedena vprašanja zahtevajo 
veliko podrobnejšo in bolj poglobljeno razpravo. Zaradi navedenih razlogov bi morali dokument 
dopolniti, v določenih poglavjih pa tudi popolnoma spremeniti. Organizaciji Greenpeace in Focus 
zato zahtevata, da se preizkusi izvedejo na podlagi pravega časovnega načrta projekta ter da se 
v študiji vplivov na okolje dopolnijo tudi druge pomanjkljivosti. 
 
Poleg tega je zaradi pomembnosti in vplivov načrtovanega projekta po našem prepričanju v 
postopku presojanja vplivov nujno omogočiti sodelovanje madžarskim državljanom, ki živijo zunaj 
območja vpliva, opredeljenega v študiji. Priporočljiva bi bila obveščenost madžarskih državljanov 
preko državnih medijev o postopku presoje vplivov in o možnosti sodelovanja oz. organizacija 
javnih razprav v večjih mestnih središčih. Zaželjena bi bila javna predstavitev (z možnostjo 
razprave) študije vplivov na okolje tudi v Sloveniji in v drugih državah znotraj vplivne regije. 
 
Grožnja podnebnih sprememb v 21. stoletju predstavlja največji globalni izziv človeštva. Jedrska 
energija je morda označena kot nizkoogljična, a s tako velikimi vložki hkrati zapira vrata 
alternativnim možnostim, npr. novim projektom obnovljivih virov energije. Jedrska tehnologija prav 
tako še ni sposobna odgovoriti na več izjemno pomembnih vprašanj, izzivom in pomanjkljivosti 
(npr. zanesljivost oskrbe, zagotavljanje varnosti, upravljanje z odpadki oz. izrabljenim gorivom). 
Glede na razpoložljivost številnih možnih alternativ (gospodarsko-finančno, socialno in okoljsko že 
danes zelo sprejemljive rešitve), organizaciji Greenpeace in Focus menita, da gre za načrt, ki za 
širšo regijo glede na potencialne koristi predstavlja nesorazmerno visoko stopnjo tveganja. Načrta 
zaradi tega organizaciji ne podpirata.  
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Študija vplivov na okolje je pomanjkljiva in bi jo bilo potrebno na številnih mestih dopolniti ter nato 
ponovno dati v javno razgrnitev. Glede na pomanjkljivosti in opustitev skrbnega pristopa tudi na 
strani Slovenije, pričakujemo, da se bo Slovenija do programa nadgradnje jedrske elektrarne Paks 
II opredelila negativno.  
 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

Matjaž Dovečar,     Tomislav Tkalec 

Greenpeace CEE v Sloveniji    Focus, društvo za sonaraven razvoj 
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