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Ochranári a ochranárky vyzývajú Vládu SR, 
aby prestala dotovať obrovské zisky znečisťovateľov

Slovenský ochranársky snem žiada Vládu Slovenskej republiky o:
Ukončenie dotácií znečisťovateľom cez Environmentálny fond http://www.envirofond.sk/sk/titulna-stranka a stiahnutie výzvy na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2018 http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_vyzva-31012019,
Vylúčenie podpory pre všetky zariadenia na fosílne palivá, neudržateľnú biomasu a spaľovne odpadov v pripravovanom Modernizačnom fonde. 
Existuje na to viacero závažných dôvodov:
A) Slovensko sa zaviazalo dodržiavať princíp „znečisťovateľ platí“ už 12 rokov. 
Zásada „znečisťovateľ platí“ je základným prvkom európskej environmentálnej legislatívy a znamená, že spoločnosť, ktorá spôsobí environmentálnu škodu, je za ňu zodpovedná a musí prijať potrebné preventívne alebo nápravné opatrenie a znášať všetky súvisiace náklady https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28120&from=CS. Na Slovensku sme povinní ju dodržiavať najneskôr od roku 2007 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28120&from=CS.

B) Environmentálny fond dopĺňa obrovské zisky znečisťovateľov o verejné financie.
Zatiaľ čo ľudia na Slovensku musia dýchať znečistené ovzdušie, všetky podporené firmy, ktoré vypúšťali skleníkové plyny, boli vysoko ziskové a napriek tomu dostali za rok 2017 dotácie tzv. „prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie“ http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_kompenzacie-0918, https://finstat.sk. Žiadna z uvedených firiem nepotrebuje kompenzáciu zvýšenia ceny elektrickej energie z Environmentálneho fondu (Envirofond) na to, aby bola zisková: 
	Najväčší znečisťovateľ ovzdušia na Slovensku http://www.air.sk/emissions.php U. S. Steel Košice, s.r.o získal 372 114 eur z Envirofondu http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf, ktoré si mohol pripísať k svojmu zisku 449 921 000 eur za rok 2017 https://finstat.sk/36199222. Svojmu jedinému zahraničnému vlastníkovi U. S. Steel Global Holdings VI B.V. tak mohol „odliať“ 250 miliónov eur z územia Slovenska len v jednom roku https://www.usske.sk/sk/o-nas/informacie-o-spolocnosti/financne-vykazy.

Výrobca hliníka Slovalco, a.s., ktorý obsadzuje vysoké priečky medzi najväčšími zdrojmi znečistenia ovzdušia v SR http://www.air.sk/emissions.php?zl=CO&rok=em_2017&pcz=, zasa získal 5 386 184 eur http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf, ktorými zvýšil svoj zisk na 36 114 000 eur v roku 2017 https://finstat.sk/31587011.
Rafinéria SLOVNAFT, a.s., ktorej 98 % vlastníkom je maďarská ropná spoločnosť MOL Rt https://slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-investorov/vlastnicka-struktura/ a ktorá spracúva fosílne palivá, získala 1 456 736 eur z Envirofondu http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf, ktoré si v roku 2017 pripísala k zisku 146 724 000 eur https://finstat.sk/31322832. 
Firma OFZ, a.s., známa aj kvôli environmentálnej záťaži v obci Istebné http://envirozataze.enviroportal.sk/verejnostdetailBC.aspx?Id_Zataz=178&Id_Zaradenie=178, získala z Envirofondu 1 133 684 eur http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf ako doplnok do zisku 14 253 224 eur https://finstat.sk/36389030 v roku 2017. 
Firma Mondi SCP, a.s, ktorej súkromné podnikanie v Ružomberku je výrazne cítíť http://www.air.sk/emissions.php?zl=TZL&rok=em_2017&pcz=, doplnila 1 097 931 eur z Envirofondu http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf do zisku 72 267 000 eur https://finstat.sk/31637051 v roku 2017.
Železiarne Podbrezová, a.s zasa získali 333 631 eur z Envirofondu http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf a vykázali zisk
4 048 232 eur  https://finstat.sk/31562141 v roku 2017. 
	Firma Metsa Tissue Slovakia, s.r.o získala 219 717 eur z Envirofondu http://www.envirofond.sk/_img/Prehlady/Poziadavky/K1_2018_schvalene.pdf a mala v roku 2017 zisk 5 623 527 eur https://finstat.sk/36381306.
Poznámka: Nejde o ojedinelé hospodárske výsledky. Všetky horeuvedené firmy dosahovali zisky v miliónoch až stovkách miliónov eur aj počas predchádzajúcich rokov. Nie je preto dôvod, aby prijímali kompenzácie z Envirofondu, teda z verejných financií (ktoré potom chýbajú inde v ochrane životného prostredia, napríklad desiatky obcí na Slovensku s nepodporenými projektami za niekoľko miliónami eur cez Envirofond http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_aktualizacia-ziadatelia-2018), ak sa môžu uchádzať o projekty na zníženie znečistenia. 


C) V pripravovanom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/40, žiadame vylúčenie podpory využívania fosílnych palív a dendromasy ťaženej kvôli energetickej produkcii na lesnej a nelesnej pôde a spaľovní odpadov cez Modernizačný fond.
Financovanie zariadení pre akékoľvek fosílne palivá by výrazne podkopalo dosahovanie cieľov Parížskej dohody, ako aj energetických a klimatických cieľov SR do roku 2030 https://www.ipcc.ch/sr15/.
Financovanie zariadení pre biomasu, ktorá nespĺňa kritériá udržateľnosti http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/06/Krit--ri---udr--ate--n--ho-vyu----vania-biomasy-v-SR-KPMG-06-2017-fin.pdf, by zasa bolo v rozpore s novelou zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1032 a zvýšilo by tlak na citlivé biotopy cez ťažbu dreva na lesnej a nelesnej pôde na energetické účely http://www.energoportal.org/390-ucelne-a-efektivne-vyuzivanie-biomasy.
Podpora spaľovní odpadov by bola v rozpore so záväznou hierarchiou odpadového hospodárstva http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf prijatou Ministerstvom životného prostredia SR http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf. Výrazne by podkopávala snahy Slovenska splniť svoje recyklačné ciele a dostať sa spomedzi krajín EÚ s najhoršími výsledkami v tejto oblasti http://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/tri-vyzvy-slovenskeho-zivotneho-prostredia.html.

Dôrazne na Vás apelujeme, aby ste zvážili uvedené argumenty.
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