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Februárová akcia Greenpeace za čistý vzduch v Budapešti.
[TASR/AP/Balazs Mohai]
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Európska environmentálna agentúra odhaduje, že
z dôvodu špinavého vzduchu zomrie predčasne v Európskej
únii ročne 374 tisíc ľudí, na Slovensku takmer 5 tisíc. Prvé
Európske fórum pre čistejšie ovzdušie sa konalo pred dvoma
rokmi v Paríži a sústredilo na dopravu. Druhé sa konalo
v Bratislave v dňoch 28. a 29. novembra 2019 a bolo zamerané
na znečisťujúce látky z vykurovania a poľnohospodárstva,
ktoré sú pre Slovensko väčší problém. Politici a odborníci na
ňom tiež diskutovali o dopadoch znečisteného ovzdušia na
ľudské zdravie a finančných nástrojoch pre boj za čistejšie
ovzdušie. EURACTIV Slovensko bol mediálnym partnerom
fóra, ktoré organizovala Európska komisia v spolupráci
s Ministerstvom životného prostredia SR.
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Väčšina Slovákov sa cíti
slabo informovaná o problémoch
kvality ovzdušia
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

Iniciatíva Za čisté ovzdušie meria znečistenie na Hodžovom námestí v Bratislave.
[TASR/Pavel Neubauer]

Ľ

udia nebudú podľa aktivistov
podporovať boj proti špinavému
vzduchu, kým nebudú mať
k dispozícii zrozumiteľné údaje.
Politikov, ktorí sa do Bratislavy
schádzajú na európske fórum, vyzvali
na razantné kroky.

Väčšina obyvateľov Slovenska sa
cíti slabo informovaná o problémoch
kvality ovzdušia. Väčšina Slovákov
– podobne ako Európanov – si tiež
myslí, že kvalita ovzdušia sa v ich
krajine za posledných desať rokov
zhoršila.

Podľa vyše polovice ľudí by mali
pre čistejší vzduch robiť viac úrady,
výrobcovia energie aj automobilky.
V tom, či dosť robia domácnosti
a poľnohospodári, je slovenská
Pokračovanie na strane 5
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spoločnosť rozdelená; ani jeden názor
nezískal väčšinu.
Spomedzi rôznych opatrení sa
najväčšej podpore na Slovensku
tešia prísnejšie kontroly priemyslu a
energetiky a striktnejšia legislatíva
pre kvalitu ovzdušia. Viac ako polovica
Slovákov však očakáva opatrenia na
medzinárodnej a národnej úrovni.
Opatrenia zo strany Európskej únie sú
až na treťom mieste.
Ukázal to prieskum Eurobarometer
o kvalite ovzdušia zverejnený v stredu
(27. novembra).
Deň pred tým na problém slabej
informovanosti upozornili aktivisti.
Občianska iniciatíva Za čisté ovzdušie
kritizovala
nedostatočnú
sieť
meracích staníc. „Kým nebudú jasné
údaje o tom, čo dýchame, a nebudú
prepojené s údajmi o zdravotných
dopadoch, občania nebudú reálne
vnímať, čo sa deje,“ povedala pred
novinármi Dana Mareková po
desiatich dňoch vlastného merania
kvality ovzdušia v Bratislave.

SILNÝ POCIT ŠPINAVÉHO
VZDUCHU
Prieskum
Eurobarometer
o ovzduší si Európska komisia
nechala vypracovať pri príležitosti
Európskeho
fóra
pre
čistejšie
ovzdušie, ktoré organizuje 28. a 29.
novembra v Bratislave v spolupráci so
slovenským envirorezortom. Sondáž
sa uskutočnila na konci septembra
na vzorke 1 041 respondentov
prostredníctvom osobných stretnutí.
Celoeurópsku
vzorku
tvorilo
27 565 ľudí v 28 členských štátoch
Európskej únie.
Z prieskumu vyplýva, že 47 percent
obyvateľov Slovenska sa necíti dobre
informovaných o problémoch kvality
ovzdušia, ďalších 11 percent sa necíti
vôbec informovaných. Spolu je to
58 percent. Priemer v EÚ je nižší:
54 percent.
Na Slovensku a v celej Európe si

zhodne 58 percent ľudí myslí, že za
posledných desať rokov sa kvalita
ovzdušia v ich krajine zhoršila.
Slováci
sa
od
ostatných
občanov EÚ odlišujú názorom na
zodpovednosť jednotlivých aktérov.
Úrady (verejné inštitúcie) nerobia
dosť podľa 53 percent obyvateľov
Slovenska, v celej Únii si to myslí 66
percent. Kým automobilky nerobia
dosť podľa 51 percent Slovákov,
v prípade všetkých Európanov je to
64 percent. O trochu menší rozdiel je
v názore na výrobcov energií. Slováci
v kontraste s priemerom EÚ nemajú
jednoznačný názor, či robia dosť
domácnosti; priemer EÚ si myslí, že
nerobia dosť. Rozdelení sú ľudia na
Slovensku aj v otázke zodpovednosti
poľnohospodárov, čo je aj prípad
priemerného Európana.

UROBILI SME DOSŤ,
MYSLIA SI
Pohľad odlišný od priemeru EÚ
majú občania Slovenskej republiky na
vlastné aktivity za posledné dva roky.
Kým 53 percent Slovákov tvrdí, že
nahradilo staré energeticky náročné
zariadenie za efektívnejšie, v prípade
EÚ je to len 41 percent. Oveľa menší
je na Slovensku aj podiel ľudí, ktorí
si myslia, že neurobili nič pre nižšie
emisie v ovzduší: 15 percent oproti 28
percentám v celej Únii.
Pri ostatných aktivitách nebadať
až také veľké názorové rozdiely.
Čo sa týka celkového pohľadu
na opatrenia pre čistejšie ovzdušie,
na Slovensku aj v EÚ sa najväčšej
podpore tešia prísnejšie kontroly
priemyselných
a
energetických
prevádzok (31 a 44 percent opýtaných).
U Slovákov nasleduje striktnejšia
legislatíva
(31
percent),
kým
u priemerného Európana finančná
motivácia pre nízkoemisné produkty
v podobe zliav z daní či dotácií
(27 percent).
Čo sa týka očakávaní, najväčšie
majú Slováci aj Európania od
medzinárodnej úrovne (53 a 72

5

percent).
Obyvatelia
Slovenska
sú
ďalej
mierne
početnejší
v očakávaniach od národných
inštitúcií (52 oproti 50 percentám).
K Európskej únii vzhliada zhodných
50 percent a k regionálnym
a miestnym úradom zhodných
38 percent.
Európska únia by mala navrhnúť
nové opatrenia podľa 63 percent
Slovákov a podľa 71 percent
Európanov. Na rozdiel od priemeru
EÚ však väčšia skupina (39 oproti 33
percentám) obyvateľov Slovenska
nechce vyjadriť svoj názor na nové
európske opatrenia. Tie v rámci
programu
„nulové
znečistenie“
sľubuje nastupujúci eurokomisár
pre životné prostredie Virginijus
Sinkevičius.

PROBLÉM V BRATISLAVE:
DOPRAVA
Dana Mareková z občianskej
iniciatívy Za čistejšie ovzdušie si
myslí, že ľudia nebudú tlačiť na
inštitúcie a sami napríklad menej
jazdiť osobným autom, kým nebudú
dobre informovaní. Združenie chcelo
na problém informovanosti upozorniť
vlastnými meraniami na deviatich
znečistených miestach v Bratislave od
19. do 29. novembra.
„Už prvé predbežné výsledky
potvrdili, že každodenne dýchame
v Bratislave vzduch, ktorý nám
škodí. Na viacerých miestach sme
zaznamenali
zvýšené
hodnoty
ultrajemných častíc, ale aj PM 2,5 a PM
10,“ povedala Mareková novinárom
zhromaždením
na
Hodžovom
námestí v utorok (26. novembra).
„Doterajšie merania občianskej
iniciatívy ukázali, že kvalita ovzdušia
na viacerých miestach v Bratislave
je horšia, než je stav vedeckou
obcou považovaný za ´čisté mestské
prostredie´. Merania ukázali zvýšené
aj priemerné hodnoty, aj oscilujúce
hodnoty, ktoré sú z hľadiska meraných
Pokračovanie na strane 6
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ultrajemných častíc nebezpečnejšie,“
píše združenie v tlačovej správe.
Zatiaľ čo na celom Slovensku
sú najväčším zdrojom znečistenia
domáce kúreniská, v Bratislave je to
doprava.
Znečistenie ovzdušia spôsobuje
neurotoxicitu organizmu, ktorá sa
prejavuje podráždením a zápalmi
a môže vyústiť do závažných
srdcovocievnych
a
dýchacích
ochorení. Kanadská štúdia, na ktorú
sa iniciatíva odvoláva, potvrdila súvis
ultrajemných častíc s nádorovými
ochoreniami mozgu. Najohrozenejšie
skupiny sú podľa Marekovej deti,
tehotné ženy a seniori.

STRATÉGIE SÚ,
IMPLEMENTÁCIA CHÝBA
Aktivistka ocenila, že Slovenský
hydrometeorologický ústav plánuje
nakúpiť 15 nových monitorovacích
staníc. Hustotu monitorovacej siete,
pre ktorú Slovensko kritizovala
aj Európska komisia, však stále
považuje za nedostatočnú. Zber dát
a informovanosť občanov treba podľa
nej ďalej zlepšovať.
Len keď občanom sprostredkujeme
kvalitné informácie, budú vedieť
akceptovať aj nepopulárne opatrenia,
myslí si Mareková. V Bratislave treba
podľa Dana Kollára z Cyklokoalície,
ktorá je súčasťou iniciatívy, obmedziť
počet áut. Urobiť to možno lepšou
parkovacou politikou, zvýšením
dostupnosti mestskej hromadnej

dopravy a cyklistických trás.
Mareková ocenila, že magistrát
robí „drobné“ kroky ako rozšírenie
autobusových pruhov či zmenu
parkovacej politiky. Nečaká však,
že problém znečisteného ovzdušia
vyriešia len samosprávy. Tvrdí, že na
to nemajú dostatočný rozpočet ani
kompetencie. O zvýšení oboch treba
podľa nej diskutovať.
Viac by mali podľa aktivistky
navzájom spolupracovať jednotlivé
ministerstvá. „Stratégie sú, ale
nevidíme
ich
implementáciu,“
sťažovala sa.
„Od politikov, ktorí sa stretnú
v Bratislave (na Európskom fóre
pre čistejšie ovzdušie), očakávame
razantné kroky – chceme vedieť,
čo dýchame a chceme zdravšie
ovzdušie,“ uzavrela Mareková.
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ROZHOVOR

Štátny tajomník Kurilla:

Problém znečisteného
ovzdušia sa nedá vyriešiť
za týždeň
A u t o r : K a t a r í n a D e t e r s o v á a P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

benzo(a)pyrénu a prízemného ozónu
upozornila nedávno aj správa Európskej
environmentálnej agentúry (EEA). Čo
robíte pre zlepšenie kvality ovzdušia?

Norbert Kurilla. [TASR/Pavol Zachar]

N

a ceste k uhlíkovej neutralite
sa bude musieť Slovensko
vyrovnať
s
emisiami
z ťažkého priemyslu. V medzinárodnej
konkurencii mu môže pomôcť
uhlíkové clo, hovorí NORBERT
KURILLA z envirorezortu.

Robíme veľmi veľa krokov. Keď
sme prišli na ministerstvo, zvolili
sme prístup založený na dátach
a analýzach. Platí to aj pre ovzdušie.
Vytvorili sme pre mestá a obce
možnosť vyhlásiť nízkoemisné zóny.
Sprísnili sme limity pre malé a stredné
spaľovacie zariadenia, keďže veľké
už režim regulácie majú. Nemohli
sme hneď vyriešiť najmenšie zdroje
znečistenia – domácnosti. Benzo(a)
pyrén a prízemný ozón sú v dôsledku
rozptylových
podmienok
často
spôsobené lokálnym vykurovaním
a čiastočne dopravou.

Nobert Kurilla (nom. Most-Híd) je
štátnym tajomníkom na Ministerstve
životného prostredia SR.

Máte na mysli spaľovanie odpadov
a
veľmi
znečisťujúcich
palív
v domácnostiach?

Európska komisia vedie momentálne
dve konania proti Slovensku týkajúce
sa kvality ovzdušia. Na alarmujúce
hodnoty jemných prachových častíc,

Domáce
Slovensku

vykurovanie
najväčším

Pokračovanie na strane 8

je na
zdrojom
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znečistenia ovzdušia. Veľa malých
miest je na Slovensku v kotlinách,
kde veľmi nefúka a znečisťujúce látky
sa koncentrujú pri zemi. Neexistujú
veľké komíny, ktoré by to vyháňali.
Práve to teraz riešime modernizačným
programom kotlíková dotácia. Za
35 miliónov eur, z ktorých európske
zdroje predstavujú 30 miliónov eur,
chceme v prvej fáze vymeniť 10 – 15
tisíc zastaralých a veľmi znečisťujúcich
zariadení za ekologickejšie formy
vykurovania. Z uhlia, dreva či tuhého
odpadu sa prechádza spravidla na
zemný plyn. V doprave vidím ako
najväčšiu výzvu štruktúru vozového
parku. Priemerný vek vozidiel je 15
rokov, čo je veľmi veľa. Ešte to zhoršuje
chýbajúca infraštruktúra, prímestská
verejná doprava, či napojenie na
železnice. Ale to nedokáže ovplyvniť
len rezort životného prostredia.
Počítate s výmenou maximálne
15 tisíc problematických kotlov
v domácnostiach. Lenže podľa vašich
vlastných odhadov je ich 120 tisíc.
Môže sa to javiť málo, ale
nedokážeme vymeniť všetky kotly.
Nie všade je technicky možné
a ekonomicky únosné modernizovať
domáce vykurovanie. Hoci sme
vysoko plynofikovaná krajina, stále
máme ostrovy bez plynárenskej
infraštruktúry. Často sa tento problém
navyše vyskytuje v málo rozvinutých
okresoch. Tu chceme použiť projekt
Zelená domácnostiam, cez ktorý už boli
podporené fotovoltaické články, kotly
na biomasu, alebo tepelné čerpadlá.
Budeme vedieť prefinancovať až 90
percent nákladov na výmenu kotla.
Myslíme si, že o tento program bude
veľký záujem. Nie je to jednorazová
záležitosť, ale začiatok veľkého
dlhodobého programu.
Slabá stránka je povedomie. Ľudia
si vôbec neuvedomujú, že kúrenie
odpadom, plastami, kadečím vedie
k veľmi vážnym respiračným rizikám.

Na Slovensku podľa našich odhadov
a odhadov EEA umrie predčasne asi
4 000 ľudí za rok v dôsledku zlej kvality
ovzdušia. Je to dlhodobý problém,
ktorý sa nedá vyriešiť za týždeň.
Európska komisia vyčítala Slovensku
aj málo monitorovacích staníc. Zlepšilo
sa to?
Jedna z výčitiek bola naozaj
nedostatočná kvalita dát. Výrazne
sme investovali do monitorovacieho
systému
Slovenského
hydrometeorologického ústavu, aby
sme mali efektívne pokrytie územia
a dostatok dát. Za 20 miliónov eur
zvyšujeme počet meracích staníc z 38
na 52. Investujeme aj do mobilných
staníc , ktoré budú flexibilnejšie ako
stacionárne. Dáta budeme zverejňovať.
Veľmi intenzívne tiež rokujeme so
Slovnaftom, aby strasparentnil údaje
o kvalite ovzdušia.
Už v apríli ste mali zaslať Európskej
komisii Národný program znižovania
emisií. V septembri ste povedali, že
čakáte na dokončenie Národného
energetického
a
klimatického
plánu. Ten je už v medzirezortnom
pripomienkovom konaní. Kedy zašlete
program do Bruselu?
Viaceré členské štáty si uvedomujú,
že ochrana ovzdušia a klímy sú
vzájomne prepojené nádoby. Nie
sme jediným štátom, ktorý program
znižovania emisií postúpi Európskej
komisii až po schválení Národného
klimatického a energetického plánu.
Keďže spolupráca so Svetovou
bankou sa nám osvedčila pri klíme,
spolupracovali sme s ňou aj na ovzduší.
To možno tiež trochu oneskorilo
dokončenie. S Európskou komisiou
to však máme odkonzultované.
Program jej budeme vedieť postúpiť
v najbližších týždňoch.

UHLÍKOVÉ CLO MÔŽE BYŤ
EFEKTÍVNE

Vypracovali ste štúdiu nízkouhlíkového
rozvoja, sľúbili ste aj stratégiu. Zdá
sa však, že jej zverejnenie sa odsúva.
Prečo?
Nemyslím si, že sa odsúva. Sme
otvorené ministerstvo a používame
inkluzívne
procesy.
Strategické
hodnotenie, ktoré trvá rok, sa ešte
neskončilo. Konzultačný proces je
v plnom prúde. Prvú verziu budeme
môcť zverejniť do konca roka. Ideálne
v prvom, ale najneskôr v druhom
štvrťroku by mal byť dokument
predložený vláde. Ide o veľmi zásadný
dokument, ktorý má výhľad do roku
2050 a plánuje uhlíkovú neutralitu
pre ekonomiku s veľkým podielom
energeticky intenzívnych odvetví.
Síce končíme s uhlím na hornej Nitre,
veľký tlak však bude prichádzať
z ťažkého priemyslu.
Existuje teda pravdepodobnosť, že
schválenie nízkouhlíkovej stratégie
necháte až na novú vládu.
Nevieme znásilniť niektoré procesy
alebo ubrať z dôslednej prípravy. Ak
sú niektoré procesy participatívne,
predchádzame
problémom
v neskoršej fáze. Pozrite sa, ako sa
v Európskej únii prijíma dlhodobá
vízia dekarbonizácie.
Na konferencii Európskeho združenia
pre obnoviteľné zdroje (Eufores)
v Národnej rade SR ste sa zasadili
za to, aby európsky fond spravodlivej
transformácie nefinancoval len uhoľné,
ale aj priemyselné regióny. Darí sa vám
o tom presviedčať ostatné európske
vlády, Európsku komisiu a Európsky
parlament?
Rokujeme. Slovensko by prišlo
o významné príležitosti, keby sa fond
uplatňoval len na výrobu elektriny. Už v
roku 2023 bude naša elektroenergetika
bezemisná vzhľadom na útlm uhlia a
postavenie jadrovej energie. Celkovo
Pokračovanie na strane 9
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by sme z fondu nevedeli profitovať tak
ako napríklad Česko alebo Poľsko.
Mal by fond pomáhať regiónom
s automobilovým priemyslom?
Mal by tam spadať ťažký priemysel:
výroba cementu, celulózy a papiera,
ocele a hliníka. Ide o energeticky
a investične náročné odvetvia.
O priemysel nechceme prísť, ale
chceme ho modernizovať. Okrem
štátu hľadáme možnosti v Európskej
únii. Ani ďalšie priemyselné krajiny –
Česko, Rakúsko a Nemecko – nechcú,
aby sa fond týkal čisto len výroby
elektrickej energie.
Energetickú transformáciu by malo
financovať aj uhlíkové clo na hraniciach
EÚ. Ste za jeho zavedenie?
Sme za pokračovanie diskusie.
Vidíme
napríklad
extrémnu
nerovnováhu na trhu s oceľou; čínske
prebytky sa vyvážajú najmä do Európy.
Nie je to férové. Ak nedokážeme
bezodplatnou alokáciou emisných
povoleniek
dlhodobo
zabezpečiť
rovnaké zaobchádzanie s európskymi
firmami v globálnej konkurencii,
musíme zvážiť aj iné opatrenia.
Ak chcú výrobcovia dovážať do
Európskej únie, mali by spĺňať isté
environmentálne štandardy. Sme
ekonomickou superveľmocou, ale
nedokážeme dostatočne presadzovať
naše politiky voči naším obchodným
partnerom. Deje sa to už vďaka
„parížskej“
alebo
„klimatickej“
klauzule, ktorá bude súčasťou dohôd
o voľnom obchode. Vyžaduje si to
však väčšie úsilie. Táto téma sa nedá
uzavrieť rýchlo. Európska únia touto,
možno trochu agresívnou politikou
môže ovplyvniť iné ekonomické bloky,
ktoré chcú svoje tovary umiestniť na
jej trhu.
Máte ako predstaviteľ Slovenska
na
týchto
rokovaniach
bližšiu

predstavu, za akých podmienok by
sa environmentálne štandardy mali
uplatňovať na dovážané výrobky?
My sme tejto možnosti otvorení,
ale neplatí to pre každý členský
štát. Niektoré na ňu pozerajú ako
na protekcionizmus a môže mať
podľa nich dôsledky v rámci Svetovej
obchodnej organizácie. Za Slovensko
zatiaľ nemáme konečnú pozíciu. Ja
si myslím, že uhlíkové clo môže byť
efektívne. Za jednotku dováženého
tovaru by sme žiadali podobný
štandard emisií CO2 ako v Európe.
Momentálna cena uhlíka je 25 eur za
tonu v Systéme EÚ pre obchodovanie
s emisiami (EÚ ETS). Ten bude možno
odrazovým mostíkom pre výšku
zaťaženia tovarov, ktoré nerešpektujú
klimatické štandardy EÚ.
Mali by v EÚ ETS súbežne fungovať
bezodplatné prideľovanie povoleniek
firmám, aby neopúšťali európsky trh,
aj uhlíkové clo, ktoré by sa uplatňovalo
na firmy mimo EÚ?
Áno. Aj smernica o EÚ ETS výslovne
zmieňuje ako možnosť zavedenie
uhlíkového cla. Buď sa to bude
riešiť sekundárnym právom alebo
otvorením smernice. Dezignovaná
predsedníčka
Európskej
komisie
Ursula von der Leyen spomínala
zvýšenie klimatických ambícií, čo
pravdepodobne znamená opätovné
otvorenie klimatickej legislatívy. A vo
svetle vyšších redukčných záväzkov
sa možno otvorí aj otázka zaťaženia
dovozcov osobitným clom alebo
poplatkom.

KOMPENZÁCIE MÔŽU
POMÔCŤ AJ SLOVENSKU
Na
septembrovom
klimatickom
summite v New Yorku Slovensko
oznámilo, že do klimatického fondu
OSN prispeje 2 milióny dolárov. Česko
prispelo 5,3 milióna, Maďarsko 4,3
milióna. To je viac nielen v absolútnych
číslach, ale aj vzhľadom na veľ kosť

9

ekonomiky. Chválime sa, že v rámci
V4 sme pokrokoví a ako jediní sme za
klimatickú neutralitu v roku 2050.
Neprispeli sme však málo?
Záväzok dva milióny dolárov je
významné číslo. Za ostatné roky sme
do klimatického fondu neprispeli
nič. Na nedávnej konferencii v Paríži
sme sa navyše zaviazali, že v priebehu
najbližších štyroch rokov dáme na stôl
ďalšie minimálne dva milióny dolárov.
Je to veľa aj preto, že sa stretávame s
názorom, prečo viac neinvestujeme
na Slovensku. Treba si uvedomiť,
že už nie sme rozvojová krajina a
máme svoje záväzky. Príspevok do
klimatického fondu pritom nie je
jediným. Spomeniem aj fondy v rámci
Montrealského protokolu o látkach,
ktoré porušujú ozónovú vrstvu, či
Programu OSN pre životné prostredie.
Ide rádovo o desiatky až stovky tisíc
eur.
Spojené štáty nedávno zaslali OSN
list o odstúpení od Parížskej dohody.
Decembrová COP25 v Španielsku sa
bude pravdepodobne niesť v tieni tejto
zlej správy. Aké máte vy očakávania od
konferencie?
Nemyslím si, že vystúpenie
Spojených štátov bude hlavná
téma COP25, počítalo sa s ním.
Mimochodom
formálne
môže
federálna vláda dokončiť odstúpenie
až
dva
dni
po
amerických
prezidentských voľbách. A vidíme,
že jej postoj je odlišný od postoja
jednotlivých amerických miest a
štátov, ako aj časti obyvateľstva. Verím,
že zo strany amerických partnerov je
to len dočasné spomalenie.
Hlavná
téma
COP25
bude
pokrok v implementácii Parížskej
dohody. Bude sa diskutovať o správe
Medzivládneho panelu pre zmenu
klímy o nedostatočnom úsilí. Bude sa
hodnotiť newyorský summit, kde boli
deklarované vyššie redukčné záväzky
Pokračovanie na strane 10
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niektorých krajín. Bude sa tiež chystať
strednodobá revízia plnenia Parížskej
dohody. Tá sa uskutoční v roku 2023,
ale prípravné práce sa už začínajú.
Necestuje Európska únia na COP25
oslabená, keďže sa jej nepodarilo
dohodnúť sa na klimatickej neutralite?
Nie. Už len tri členské štáty sa
nehlásia ku klimatickej neutralite.
Rokovania COP25 na vysokej úrovni
sa konajú vo štvrtok 12. decembra,
európsky summit je vo štvrtok
a piatok 12. a 13. decembra. Existuje
teda teoretická šanca, že dôjde
k
prehodnoteniu
postojov.
Z nedávneho summitu kohézie sa
však javí, že českí, poľskí a maďarskí
partneri budú neoblomní.
Blok, z ktorého tieňa sme
vystúpili, sa bude snažiť zabezpečiť
čo najviac finančných kompenzácií.
Prechod na uhlíkovú neutralitu bude
finančne veľmi náročný a náročnejší
v chudobnejších regiónoch. Maďarsko
svoje náklady odhaduje na vyše
2 percentá HDP, kým v Holandsku to
má byť len 0,6 percenta. Z peňazí, ktoré
sa podarí týmto štátom zabezpečiť,
bude na konci dňa benefitovať aj
Slovensko.
Čo považujete za svoj najväčší úspech z
vášho pôsobenia na envirorezorte?
Vnímanie nášho ministerstva
sa úplne zmenilo. Keď sa hovorí
o tvorbe politík alebo stratégiách
v štátnej správe, často nás dávajú
za príklad. Máme veľmi kvalitných
ľudí, niektorých sme našli už počas
slovenského predsedníctva v Rade
EÚ. Máme veľmi kvalitnú analytickú
jednotku, ktorá je tiež inšpiráciou
a vzorom pre iné ministerstvá. Počas
predsedníctva sme schválili na
európskej úrovni Parížsku dohodu, ale
aj závery Rady EÚ k suchu. Tie potom
mali veľký vplyv na revíziu rámcovej
smernice o vodách. Máme výsledky na

Slovensku. Základ je Envirostratégia
2030, vďaka ktorej sme prispeli
k rýchlemu presadeniu rozhodnutia
vlády o transformácii hornej Nitry. Ale
za úspechy pokladám aj zálohovanie,
protiskládkový balíček, ochranu vôd,
akčný plán proti suchu, lex Žitný
ostrov.
Ktorý neúspech ľutujete?
Možno
by
som
spomenul
procesy odstraňovania najväčších
environmentálnych záťaží, ktoré
z našej úrovne nedokážeme vo všetkom
ovplyvniť. Napriek tomu, že proces
napríklad sanácie vrakunskej skládky
je dobre naštartovaný, dokončenie
sanácie ešte nejaký čas potrvá. Závisí
to od rôznych stupňov rozhodovania
verejnej správy vrátane okresného
úradu respektíve mestských častí.
Chceli by sme, aby to šlo rýchlejšie,
ale
oneskorenie
zapríčiňujú
externé faktory ako majetkoprávne
vysporiadanie či verejné obstarávanie.
Podstatné je, že na ministerstve
je teraz zdravé nadšenie a pozitívna
energia. Environmentálne témy ako aj
samotné ministerstvo už viac nie je na
periférii spoločenského a politického
záujmu. Našou výzvou je efektívne
preniknúť
s
environmentálnou
udržateľnosťou do iných politík.
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Ovzdušie nepozná hranice rezortov.
Na kľúčové fórum však prišiel
len envirominister
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

Minister László Sólymos (vľavo) a komisár Karmenu Vella na Európskom
fóre pre čistejšie ovzdušie. [TASR/Jakub Kotian]

E

urópske
fórum
vyzvalo
z
Bratislavy
priemysel,
poľnohospodárstvo a dopravu,
aby znížili znečistenie ovzdušia. Lenže
slovenskí ministri zodpovední za
tieto sektory ani noví eurokomisári
pre životné prostredie sa na ňom
nezúčastnili.
„Problém je predstierať, že toto je
problém životného prostredia. Toto
je v skutočnosti problém priemyslu,
dopravy, poľnohospodárstva, ako aj

nášho daňového systému,“ povedal
dosluhujúci komisár pre životné
prostredie Karmenu Vella počas
otvorenia Európskeho fóra pre čistejšie
ovzdušie v Bratislave.
Slovenská metropola sa vo štvrtok
a piatok (28. a 29. novembra) stala
druhým mestom, ktoré hostí toto
nedrezortné podujatie organizované
Európskou komisiou. Prvýkrát sa
konalo v roku 2017 v Paríži.
Podľa
slovenského
ministra
životného
prostredia
Lászla

Sólymosa
(Most-Híd)
zdieľajú
krajiny strednej a východnej Európy
„identické problémy“: energetickú
chudobu, ktorá vedie ku kúreniu
nízkonákladovými
škodlivými
palivami;
vysokú
energetickú
náročnosť priemyslu; a slabé investície
do zelenšieho poľnohospodárstva.
Hoci komisár Vella medzinárodné
publikum uistil, že kvalita ovzdušia je
prioritou pre nastupujúcu európsku
Pokračovanie na strane 12

12

NOVEMBER – DECEMBER 2019 | ŠPECIÁL | ZNEČISTENÉ OVZDUŠIE: NEVIDITEĽNÝ ZABIJAK | EURACTIV

Pokračovanie zo strany 11
exekutívu aj pre jej dezignovanú
predsedníčku,
fórum
poznačila
neprítomnosť
dezignovaných
komisárov pre klímu a životné
prostredia Fransa Timmermansa
a Virginijusa Sinkevičiusa. Funkcie
sa obaja ujmú až 1. decembra,
Timmermans však už vystupoval
na konferenciách a Sinkevičius sa
v Bruseli stretol s aktivistami.
V
Bratislave
mal
politikov
a expertov z celej Európy privítať
premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ale
ani on neprišiel, a to bez akéhokoľvek
vysvetlenia. Podobne ako slovenskí
ministri zodpovední za problematické
sektory ako priemysel, doprava
a poľnohospodárstvo.

EÚ ZAOSTÁVA ZA VEDOU
V prejave, ktorý Vella označil
za svoj „úplne posledný“ na poste
komisára, vyzdvihol „solídny pokrok“.
„Od roku 2000 klesli emisie
naprieč Európskou úniou od 10 až 75
percent v závislosti od znečisťujúcej
látky.
Monitorovacia
sieť
sa
rozšírila, sledujeme klesajúci trend
prekračovania hodnôt. Znečistenému
ovzdušiu je vystavených menej ľudí
ako pred desiatimi rokmi. Klesá
počet predčasných úmrtí z dôvodu
znečistenia ovzdušia,“ tešil sa komisár.
Tiež však povedal, že „by bolo
hlúpe nerobiť viac“. Odvolal sa na
400 tisíc pretrvávajúcich predčasných
úmrtí v EÚ ročne spojených s kvalitou
vzduchu. Vella vidí medzery ako
v európskej legislatíve, tak v jej
implementácii.
„Legislatíva bola čiastočne, nie
úplne účinná. Naše štandardy nie
sú plne v súlade s odporúčaniami
založenými na najlepšej dostupnej
vedeckej
expertíze,“
priznal
odchádzajúci komisár s odkazom na
Svetovú zdravotnícku organizáciu.
Implementácia je podľa neho
„večný problém“. Členské štáty vyzval,
aby „dokázali viac“. Vlani informovalo

o prekročení hodnôt aspoň jednej
znečisťujúcej látky 22 členských
štátov. Väčšina ich prekročila viac.
Odkedy sa fórum konalo v Paríži,
podala Komisia deväť žalôb na štáty
pred Súdnym dvorom EÚ. S niektorými
štátmi vrátane Slovenska viedla zase
„veľmi produktívne dialógy o čistom
ovzduší“.

CHÝBAJÚCE KOLEKTÍVNE
OPATRENIA
V rámci súčasného dlhodobého
európskeho rozpočtu (2014-2020) boli
na opatrenia pre čistejšie ovzdušie
vyčlenené dve miliardy eur. Čo sa
týka špeciálneho environmentálneho
fondu LIFE, Vella vyzdvihol príklad
„integrovaného projektu Małopolska,
ktorý získal 800 miliónov eur na
základe 16-miliónového príspevku
z EÚ a zlepšil kvalitu života pre 20
miliónov občanov v Poľsku a blízkych
štátoch“.
Komisár zdôraznil, že čisté ovzdušie
si vyžaduje kolektívne opatrenia
naprieč
krajinami,
úrovňami
verejnej správy a rezortmi. „Musia
urobiť oveľa viac,“ povedal Vella
o sektoroch vykurovania, priemyslu
a poľnohospodárstva.
Aj
slovenský
envirominister
a podpredseda vlády Sólymos si myslí,
že „znečistené ovzdušie nepozná
hranice štátov a rezortov“. Sólymos
spomenul vládne opatrenia za
posledné štyri roky – novú legislatívu
o kvalite ovzdušia, prísnejšie limity
pre stredne veľké zdroje, podporu
obnovy verejných budov a dotáciu pre
náhradu 15 tisíc domácich kotlov.
Staré vykurovacie zariadenia sú
pretrvávajúcim problémom v 120
tisíc slovenských domácnostiach
a najväčším zdrojom špinavého
vzduchu v krajine.
V Bratislave a ďalších veľkých
mestách je najväčším problémom
doprava. Zákon z roku 2017 umožňuje
mestám
a
obciam
vyhlasovať
nízkoemisné zóny. Minister však
nevedel uviesť, ktoré takúto možnosť

využili. „Je to v rukách miest,“ povedal
len.

KONIEC FORMALIZMU?
Fórum mala otvoriť aj prezidentka
Zuzana
Čaputová,
odhodlaná
obhajkyňa klímy, ktorú preslávil boj
proti skládke odpadov v Pezinku.
Svoju účasť zrušila na poslednú chvíľu
pre zdravotné problémy. Jej prejav
predniesol jej blízky poradca Juraj
Rizman, bývalý aktivista Greenpeace.
Čaputová súhlasí, že „by sme sa
určite mali čím pochváliť“ v snahe
o čistejšie ovzdušie na Slovensku.
Napriek zníženiu emisií z priemyslu
a boju proti acidifikácii životného
prostredia v dôsledku znečisťujúcich
látok „sa nám však zatiaľ nepodarilo
dosiahnuť náš cieľ: dobrú kvalitu
ovzdušia“.
Hovoriac v mene prezidentky
Rizman vyjadril ľútosť nad päťtisíc
predčasnými
úmrtiami
ročne
spojenými zo zlou kvalitou ovzdušia,
ktoré tak zabíjajú 23-krát viac ľudí ako
dopravné nehody. Spolu so 400 tisíc
predčasnými úmrtiami v celej Únii ide
o „neuveriteľne vysoké čísla“, ktoré
máme „povinnosť“ znížiť, podčiarkol.
Slovenská
prezidentka
prostredníctvom svojho poradcu
vyzvala na zvýšenie povedomia a účasti
občanov, dodržiavanie európskej
legislatívy o prachových časticiach
a prijatie nových opatrení na miestnej,
národnej a medzinárodnej úrovni.
Čaputová sa však pozastavila aj nad
„plánmi, ktoré sa vytvárali preto, aby
boli – na papieri“.
„Musíme prestať s formalizmom,“
odkázala prezidentka tvorcom politík,
„s touto praxou musíme skončiť.“
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Znižovanie emisií
v poľnohospodárstve:
Riešenia sú známe, chýbajú financie
A u t o r K a t a r í n a D e t e r s o v á | E U R A C T I V. s k

ovzdušie v Bratislave viceprezidentka
Európskej rady mladých farmárov
(CEJA) Doris Letina.
Farmárom by podľa Letiny
pomohol aj jednoduchší prístup
k
know-how
o
udržateľnom
farmárčení. Farmári totiž často nemajú
čas zisťovať si tieto informácie sami.
„Udržateľné farmárčenie tiež vyžaduje
veľké množstvo údajov, napríklad
o pôde. Potrebujeme prístup aj k nim,“
odkázala.
Podporu by tiež podľa nej mali
získavať aj farmy, ktoré nie sú
organické. Aj tie totiž môžu prijať
aspoň niektoré zelené opatrenia.

NULOVÉ EMISIE?
Patrick ten Brink, Mauro Poinel, Doris Letina a Phil Wynn Owen
na Európskom fóre pre čisté ovzdušie
[Clean Air Forum 2019/Halime Sarrag]

E

urópska politika v tejto oblasti
má podľa audítorov rezervy. Pri
riešení problému je tiež dôležité
brať do úvahy veľkosť fariem.

Poľnohospodárstvo je zodpovedné
až za 95 percent emisií amoniaku,
ktorý prispieva k tvorbe škodlivých
tuhých častíc. V niektorých mestách
tvoria zlúčeniny amoniaku až polovicu
týchto zdraviu škodlivých látok.
Tri štvrtiny emisií amoniaku
pochádza z hnoja, 20 percent
z umelých hnojív.

Zníženiu emisií amoniaku by
pomohla napríklad zmena zloženia
krmiva, inteligentnejšie používanie
hnojív alebo skladovanie hnoja
v uzavretých priestoroch.
Farmári však tvrdia, že na tieto
investície nemajú čas ani peniaze.

NIELEN FINANCIE
„Všetci by sme chceli farmárčiť
udržateľne, ale ceny často nepokrývajú
ani naše náklady, nieto ešte investície,“
uviedla na Európskom fóre pre čistejšie

Farmárke tiež prekáža, že sa
o poľnohospodároch hovorí ako tých
„zlých“, ktorí znečisťujú ovzdušie.
Ľudia však podľa nej zabúdajú, že sa
predovšetkým starajú o to, aby mal
každý čo jesť.
S
tým
súhlasí
aj
štátny
tajomník slovenského ministerstva
pôdohospodárstva Gabriel Csicsai,
ktorý sa k téme vyjadril v rámci
záverečnej diskusie bratislavského
fóra.
„Obyvateľom sme sľúbili zdravé
a lacné potraviny. Počet ľudí v Únii sa
nezmenšuje, životná úroveň rastie,
takže potrebujeme čoraz viac potravín.
Pokračovanie na strane 14
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Nemôžeme byť všetci vegetariáni
a živočíšna produkcia je aj naďalej
nutná,“ zdôraznil štátny tajomník,
ktorý je skeptický k požiadavke
nulového znečistenia.
Emisie amoniaku podľa jeho slov
nikdy nemôžu byť nulové. „Cestou
je nájsť technológiu, ako vzniknutý
amoniak zužitkovať,“ myslí si.

OPATRNOSŤ JE NA MIESTE
S
myšlienkou
výnimočného
postavenia poľnohospodárstva súhlasí
aj rakúske ministerstvo udržateľnosti
a cestovného ruchu.
„Keď zoberieme do úvahy potreby
trhu a najmä silný tlak na ceny, pri
zavádzaní opatrení si musíme ešte
viac ako v iných sektoroch dávať pozor
na finančnú stránku,“ upozornila
rakúska ministerka udržateľnosti
a cestovného ruchu Maria Patek, ktorej
prejav na fóre predniesol jej zástupca
Günter Liebel.
Napriek
tomu
je
Rakúsko
presvedčené, že niektoré regulačné
opatrenia budú potrebné. Za dôležité
považuje aj zvyšovanie povedomia
o probléme aj najlepších možnostiach
jeho riešenia, ale aj podporu
vzdelávania a konzultácií v tejto
oblasti.

SPOLUPRÁCA
MINISTERSTIEV
V
Rakúsku
podľa
jeho
predstaviteľov
pomohlo
dôraz
na ochranu životného prostredia
v pri farmárčení posilniť spojenie
agendy životného prostredia a
poľnohospodárstva pod ministerstvom
udržateľnosti a cestovného ruchu.
Toto
ministerstvo
funguje
od roku 2000 a už na začiatku
svojho
fungovania
vytvorilo
Poľnohospodársko-environmentálny
program, ktorý odvtedy pravidelne
aktualizuje.
Obsahuje
zoznam
environmentálnych
opatrení,
na

ktoré môžu farmy získať dodatočné
financovanie. V súčasnosti je do
neho zapojených 80 percent fariem
v Rakúsku.
Csisai je presvedčený, že ani
jednotlivé slovenské ministerstvá
nemajú problém v zlepšovaní kvality
ovzdušia spolupracovať. „Problémom
je nájsť spôsob, ako to presadiť do
praxe,“ poznamenal.

ZMENA CHOVU ZVÝŠILA
EMISIE
Rakúsko priznáva, že napriek
snahám sa v posledných rokoch
emisie amoniaku zvyšujú. „Populácia
dobytka sa od roku 1990 zmenšuje,
tento trend však neviedol k nižším
emisiám,“
konštatoval
Liebel.
Vysvetľuje si to napríklad zmenami
v spôsobe chovu.
Väčšina
rakúskych
farmárov
v súčasnosti umožňuje dobytku voľný
pohyb v stajniach. Vďaka tomu sa síce
zlepšili životné podmienky kráv, no
zvýšili sa aj emisie amoniaku.
Rakúsko si však uvedomuje, že
najmenej amoniaku vzniká, keď
sa dobytok pasie. Ďalšie zlepšenie
životných podmienok by preto mohlo
pomôcť množstvo znečisťujúcich
látok znížiť.

OČAKÁVANIA OD
REFORMY
Rakúšania sa prihovárajú aj za
maximalizovanie vplyvu Spoločnej
poľnohospodárskej politiky (CAP) na
znižovanie emisií. Podľa Phila Wynna
Owena z Európskeho dvoru audítorov
však zatiaľ CAP nemá dostatočné
nástroje
na
znižovanie
emisií
v poľnohospodárstve.
Audítori
sú
skeptickí
aj
k doterajšiemu návrhu novej CAP.
Napriek rétorike Komisie v ňom
zvýšené
ambície
pre
ochranu
životného prostredia nenašli. Prekáža
im tiež zachovanie platieb na základe
výmery využívanej pôdy, ktoré sa podľa
nich nedá ekonomicky zdôvodniť,

ako aj nedostatočnú vymožiteľnosť
zelených požiadaviek.
Vysoké očakávania majú od nového
eurokomisára pre poľnohospodárstvo
Janeusza Wojciechowského , ktorý
je spoluautorom kritickej správy
európskych audítorov o návrhu CAP,
ako aj od Európskeho zeleného paktu.
Mauro Poinelli z Generálneho
riaditeľstva pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka na fóre prisľúbil,
že reforma CAP bude založená na
potrebách životného prostredia a bude
obsahovať aj nový súbor nástrojov,
ktoré zvýšia potenciál zmien. Zdôraznil
tiež, že CAP nie je jediným nástrojom,
ktorým môže EÚ prispieť k znižovaniu
emisií v poľnohospodárstve.

NIE JE FARMA AKO FARMA
Účastníci diskusie sa zhodli, že
problém
znečisťovania
ovzdušia
je iný pri malých a iný pri veľkých
farmách. „Keď hovoríme o úspešných
spôsoboch,
ako
znížiť
emisie
amoniaku, musíme brať do úvahy
štruktúru
poľnohospodárstva.
Napríklad v Rakúsku máme najmä
malé rodinné farmy,“ uviedol rakúsky
zástupca ministerky.
Práve malé farmy podľa Patricka
ten Brinka z mimovládnej organizácie
European Environmental Bureau
(EEB) spravili v redukcii emisii
najväčší pokrok. Pripomenul, že 80
percent hnoja pochádza zo štyroch
percent najväčších fariem. A aj tie
dostávajú prostriedky zo Spoločnej
poľnohospodárskej politiky.
„Myslím si, že zabezpečenie príjmov
pre malých farmárov je namieste,
rovnako ako potravinová bezpečnosť
pre nás všetkých. Nemyslím si však, že
je namieste aj zabezpečenie ziskov pre
veľké farmy,“ uviedol Brinka.
Vyzdvihol, že niektoré európske
politiky už medzi malými a veľkými
producentmi rozlišujú, napríklad
v rybárstve. Takýto prístup je podľa
neho nutný aj v poľnohospodárstve.

NOVEMBER – DECEMBER 2019 | ŠPECIÁL | ZNEČISTENÉ OVZDUŠIE: NEVIDITEĽNÝ ZABIJAK | EURACTIV

15

Teplo za cenu znečisteného
ovzdušia: Ako to zmeniť?
A u t o r S a m M o r g a n | E U R A C T I V. c o m / P r e k l a d Z u z a n a L e n á r t o v á

Ilustračný obrázok.
[TASR/Jozef Ďurník]

V

iacerí politici vidia riešenie
v dotáciách na výmenu kotlov.
Aktivisti však pripomínajú, že
efektívnejšie kotle nepomôžu, ak teplo
uniká pre nedostatočnú izoláciu.
Domácnosti v členských štátoch
Únie spotrebujú podľa Európskej
komisie až 80 percent energie na
vykurovanie a ohrev vody. V budovách
sa tiež využije okolo 40 percent
vyprodukovanej elektrickej energie.
Okrem
nákladov
spojených
s výrobou a distribúciou takého
množstva energie, má vykurovanie
aj ďalší dôsledok: 50 percent
znečisťujúcich tuhých častíc vzniká
práve pri výrobe tepla pre európske
domácnosti. Na Slovensku je to
dokonca viac než 70 percent.
Znečistené ovzdušie spôsobuje
podľa Európskej agentúry pre životné

prostredie (EEA) v EÚ každý rok okolo
400 tisíc predčasných úmrtí.
Emisie z vykurovania v posledných
rokoch klesli asi o desať percent.
Účastníci Európskeho fóra pre čistejšie
ovzdušie v Bratislave však trvajú na
tom, že sa dá spraviť viac.

ŤAŽKOSTI S KOTLAMI
Kurt Dědič z Ministerstva životného
prostredia Českej republiky uznal,
že jeho krajina má so znečistením
ovzdušia „vážny problém“. Vyzdvihol
však prínos dotačnej schémy na
výmenu neefektívnych kotlov, ktorú
spolufinancuje Európska komisia.
Podobnú dotačnú schému nedávno
spustil aj slovenský envirorezort.
Český predstaviteľ uviedol, že jeho
krajina dostala na výmenu zastaraných

vykurovacích zariadení desaťročné
prechodné obdobie. V súčasnosti
sa totiž v mnohých domácnostiach
spaľuje uhlie, drevo alebo dokonca
odpad.
Dotácia pokrýva 80 percent
nákladov a jej cieľom je do septembra
2022 prispieť k výmene 10 tisíc kotlov.
Občania s nízkym príjmom môžu
využiť aj bezúročnú pôžičku.
„Vidíme, že to funguje, hlavne
pôžičky. Nový štandardný bojler stojí
okolo 6 tisíc eur, izolácia zase 10 tisíc
eur. Bez pomoci štátu to jednoducho
nie je možné,“ povedal Dědič.
Znečisťujúce
palivá
spaľuje
aj 55 tisíc domácností v širšom
okolí bulharskej Sofie, uviedla na
bratislavskom
fóre
zástupkyňa
primátorky Ioana Hristova. Aj tamojší
občania však majú možnosť získať
dotáciu na výmenu kotlov. Jedna zo
schém má za cieľ vymeniť desať tisíc
bojlerov, ďalšia 15 tisíc.

AKTIVISTI: KOTLE NIE SÚ
VŠETKO
Katarína Nikodemová zo slovenskej
mimovládnej organizácie Budovy pre
budúcnosť je však ohľadom dotácií na
výmenu kotlov menej optimistická.
Na európskom fóre kritizovala,
že slovenská schéma výmeny kotlov
v hodnote 35 miliónov eur, nejde
ruka v ruke s inými opatreniami ako
izolácia budov alebo výmena okien.
„To je to, odkiaľ teplo uniká. Keď
propagujeme výmenu kotlov, malo by
Pokračovanie na strane 16
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to byť spojené s inými opatreniami, aby
sa presadzovala pravá podstata, čiže
energetická efektívnosť,“ vysvetlila.
Pripomienku
zopakoval
aj
odborník na udržateľnú dopravu
Dimitri Vergne. „Výmena kotla
v dome, ktorý je zle izolovaný, nie je
riešením problému,“ vyhlásil. Ľudia
totiž podľa neho potrebujú „vykurovať
domácnosti, nie planétu“.
Nikodemová
tiež
upozornila,
že štátne schémy musia byť lepšie
komunikované, aby ich mohli využiť
bežní ľudia. O dotácii na zatepľovanie
zatepluj.sk v kompetencii slovenského
ministerstva dopravy a výstavby počuli
podľa prieskumu iba dve percentá
opýtaných. Využitá bola od roku 2016
len pre 155 domov.

ÚSPEŠNÉ ZÁKAZY
Hans Bruyninckx z EEA ako príklad
dobrej praxe uviedol Írsko.
„Zákaz bitúmenových palív znížil
počet predčasných úmrtí. Finančný
dopad, spojený s úsporami v rámci
zdravotnej starostlivosti, predstavuje
20 miliónov eur. Zákaz bol rozšírený
na 25 ďalších miest, kde tiež
pomohol znížiť emisie PM10,“ opísal
Bruyninckx.
Zlepšenie situácie by mal podľa
neho priniesť aj zákaz používania
bitúmenového uhlia z roku 2019.
„Ak to urobíme správne, o dva roky
tu opäť budem hovoriť o klesajúcich
trendoch a budeme na správnej ceste,“
konštatoval.
Diskusie o znečistení ovzdušia v EÚ
sa nezaobídu bez spomenutia Poľska,
ktoré má jednu z najhorších kvalít
ovzdušia v celom Únii. Dôvodom je
najmä využívanie uhlia sa pri výrobe
elektrickej energie aj tepla.
Vo vzduchu však cítiť zmenu.
Poľské mesto Krakov od 1. septembra
zakázalo spaľovanie tuhých palív
v kotloch. Podľa aktivistov sa to stretlo
sa s nevôľou niektorých obyvateľov,
najmä kvôli vyšším nákladom.

Šéf komisie Európskeho výboru
regiónov pre životné prostredie,
klimatickú zmenu a energetiku Cor
Lamers označil krakovské opatrenie
za „skvelý príklad na mieru ušitých
riešení“. Dodal, že pre boj za kvalitu
ovzdušia je nevyhnutné pri vytváraní
politických rozhodnutí zobrať do
úvahy povedomie verejnosti o danom
probléme.

POĽSKÝ PLÁN
V nadchádzajúcich mesiacoch
pravdepodobne Poľsko čakajú ďalšie
zmeny. Program pre čisté ovzdušie
v hodnote niekoľkých miliárd eur,
ktorého existencia sa v posledných
mesiacoch zdala byť v ohrození, totiž
opäť ožil.
Ambiciózna schéma má za cieľ
v priebehu nasledujúcej dekády
pomôcť zrekonštruovať tri milióny
domov a znížiť znečistenie ovzdušia.
Program ohrozilo nedávny rozpor
medzi poľskou vládou a európskou
exekutívou, ktorej zapojenie je
kľúčom k prilákaniu odhadovaných
potrebných 30 miliárd eur.
Rokovanie ohrozila debata o tom,
ako by mala byť schéma riadená a či
by mali byť zapojené súkromné banky.
Poľsko chcelo, aby program plynul
výhradne cez jeden fond, Komisia však
trvala na tom, že pre schému takejto
veľkosti bude potrebné aj zapojenie
súkromných bánk.
Po nedávnom volebnom víťazstve
vládnej strany Právo a Spravodlivosť
(PiS) však nastal obrat a rozhovory
pokračujú. Poľský predseda vlády
Mateusz Morawiecki počas svojej
povolebnej reči dokonca oznámil
rozšírenie plánov. Okrem toho
poľský fond po novom spadá pod
klimatické ministerstvo pod vedením
Michala Kurtyku, ktorý predsedal 24.
klimatickému samitu (COP 24).
Vysoko postavený úradník komisie
povedal pre EURACTIV prezradil, že
Kurtykovo chápanie medzinárodnej
dimenzie klimatickej politiky zvýšilo
v európskych inštitúciách optimizmus

smerom k Poľsku.

PROTICHODNÉ SIGNÁLY
Pri príprave programu však treba
doladiť detaily. Nie je zatiaľ napríklad
jasné, či bude možné nahradiť staré
kotle na uhlie efektívnejšími kotlami
na rovnaký druh paliva.
Kurt Dědič v tejto súvislosti
poznamenal, že Česko poskytuje
dotácie aj pri kotlov na zemný plyn,
napriek tomu, že ide o fosílne palivo.
Pripomenul, že práve vďaka plynu
sa krajina v deväťdesiatych rokoch
úspešne zbavila uhoľnej elektriny.
Podobný názor má aj Haitze
Siemers, ktorý na Generálnom
riaditeľstve pre energetiku zodpovedá
aj za „čisté uhlie“. Konštoval, že
v každej krajine môže byť situácia
odlišná a každá krajina začína z iného
bodu.
„Niektoré miesta dozreli na
elektrické vykurovanie, iné na
diaľkové vykurovanie a ďalšie na
plyn. V niektorých oblastiach je
nateraz možnosťou drevo. Ciele
dekarbonizácie
máme
spoločné.
Je na členských štátoch, regiónoch
a mestách, aby rozhodli, ako splnia
svoj podiel,“ dodal.
Na tento výrok reagovala aktivistka
za čisté ovzdušie Rosamund AdooKissi-Debrah, ktorej dcéra zomrela
z dôvodu zdravotných komplikácií
zapríčinených znečisteným ovzduším.
Britská aktivistka si nemyslí, že drevo
môže byť alternatívou. Varovala
preto pred vysielaním protichodných
signálov.
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Ekonomika dôležitejšia ako životné
prostredie? Tak zadržte dych
a počítajte peniaze
A u t o r P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

Generálny riaditeľ z Európskej komisie Marc Lemaître na Európskom
fóre pre čistejšie ovzdušie. [EK/Halime Sarrag]

F

inancovanie
opatrení
pre
kvalitu európskeho ovzdušia
sa musí vyrovnať s odporom
členských štátov, ako aj s opatreniami
nezaujímavými
pre
banky
či
nepopulárnymi u vodičov.
„Ak si myslíte, že ekonomika je
dôležitejšia ako životné prostredie,
skúste zadržať dych, kým počítate
svoje peniaze,“ povedal americký
ekonóm Guy McPherson.

McPherson neprišiel na Európske
fórum pre čistejšie ovzdušie, ktoré
sa konalo na Slovensku, generálny
riaditeľ Európskej komisie pre
regionálnu a urbánnu politiku ho
však citoval v prezentácii, z ktorej sa
vykľula kritika politiky, na ktorú sám
dohliada.
V očiach Marca Lemaîtrea súčasná
kohézna politika naozaj „nie je zvlášť
oslnivá“. Jeden z dôvodov je, že „odpor
členských štátov“.

Ale Lemaîtreovi hostitelia, štátny
tajomník na slovenskom ministerstve
životného prostredia a primátor
Bratislavy, sa snažili ukázať svoje
odhodlanie. Kým Norbert Kurilla (nom.
Most-Híd) vyzdvihol kotlovú dotáciu
financovanú štátom a nezaujímavú
pre banky, Matúš Vallo prejavil ochotu
prijať aj opatrenia „nepopulárne“ pre
voličov, zvlášť vodičov.
Pokračovanie na strane 18
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OBROVSKÉ INVESTIČNÉ
POTREBY
Na
kľúčové
európske
environmentálne fórum, ktorého
druhý ročník sa konal 28. a 29.
novembra v Bratislave, zavítala aj
Lilyana Pavlova, nová viceprezidentka
Európskej investičnej (EIB) banky,
ktorá sa funkcie ujala na začiatku
novembra.
Banka Európskej únie „je na čele“
boja za klímu, ktorý je úzko prepojený
s opatreniami pre kvalitnejšie
ovzdušie, uviedla Pavlova.
V záujme dosiahnutia uhlíkovej
neutrality v roku 2050 bude musieť
EÚ investovať veľké prostriedky
do energetiky, dopravy, priemyslu
a poľnohospodárstva, teda sektorov,
ktoré najviac znečisťujú ovzdušie.
V Bratislave Pavlova potvrdila
záväzok EIB zvýšiť do roku 2030
celkové verejné a súkromné investície
do klímy a životného prostredia na
jeden trilión eur (1 000 miliárd).
„Je to zároveň príležitosť vylepšiť
európsky hospodársky model a urobiť
ho konkurencieschopnejším v čase,
keď prechádzame technologickou
revolúciou,“ povedala viceprezidentka

EIB.
V roku 2018 investovala banka
16,2 miliardy eur do klimatických
a environmentálnych projektov, čo
predstavuje 30 percent jej nových
finančných záväzkov.
Podľa novej stratégie banky
schválenej v novembri 2018 sa má
tento podiel zvýšiť do roku 2025 na 50
percent. Od roku 2022 budú navyše do
veľkej miery vylúčené z financovania
fosílne palivá vrátane zemného plynu,
množstvovo aj cenovo dostupnej
alternatívy k uhliu pre východ EÚ.
Pavlova však uznala, že „nie všetky
členské štáty majú rovnakú štartovaciu
pozíciu v transformácii k uhlíkovo
neutrálnej ekonomike a investičné
potreby sú pre túto transformáciu
obrovské“.

NESPRÁVNA RÝCHLOSŤ
Marc
Lemaître
predstavil
pochmúrnejší pohľad na klimatické
a environmentálne opatrenia EÚ.
„Klimatické ciele pre rok 2020
dosiahneme
´vďaka´
najhlbšej
recesii od druhej svetovej vojny.
V budúcnosti budeme musieť
ukázať
obrovské
odhodlanie,“
povedal medzinárodnému publiku
v Bratislave.

Z 350 miliárd eur na kohéznu
politiku v európskom rozpočte na
roky 2014 až 2020 boli vyčlenené dve
miliardy na klímu a životné prostredie.
„To jednoznačne nie je zvlášť oslnivé,“
priznal generálny riaditeľ.
„Veľmi sme navyše nepokročili, čo
sa týka implementácie. Toto je ten typ
investícií, ktorý zaostáva za ostatnými
typmi,“ sťažoval sa Lemaître.
Členské štáty nedokázali naplniť
plány pre výdavky na čistejšie
ovzdušie. Do roku 2019 využilo Poľsko
65 percent plánovaného množstva
peňazí,
Slovensko
56
percent,
Rumunsko 17 percent a Bulharsko
len 2 percentá. Svetlým príkladom
hodným nasledovania je Chorvátsko
so 102 percentami.
„Nenabrali sme správnu rýchlosť
a tempo, aby sme dosiahli zmenu,
ktorú od nás občania žiadajú čoraz
dôraznejšie,“ zhodnotil Lemaître.

ODSTRAŇOVANIE
ZELENÝCH KRITÉRIÍ
Napriek všetkému úradník trval
na tom, že „za kohéznu politiku sa
nemusíme hanbiť“. V nasledujúcom
sedemročnom
rozpočte
Komisia
Pokračovanie na strane 19
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navrhla takmer 400 miliárd na
kohéziu.
„To nie sú odrobinky,“ povedal
Lemaître s tým, že vďaka povinnosti
národného kofinancovania sa môžu
celkové výdavky vyšplhať na 500
miliárd eur.
V rámci kohéznych fondov by malo
na klimatické a environmentálne
opatrenia smerovať 100 miliárd eur.
Aspoň v to generálny riaditeľ dúfa.
„Pretože členské štáty – a je
mi ľúto, že Slovensko medzi ne
patrí – kladú odpor. Hovoria áno
(environmentálnym opatreniam), ale
s tým, že potrebujú aj iné veci – cesty,
rôzne iné typy infraštruktúry,“ povedal
Lemaître pred svojimi hostiteľmi.
Keď sa Daniel Lešinský z Centra pre
trvalo-udržateľné alternatívy opýtal,
prečo sa princíp ochrany životného
prostredia neuplatňuje horizontálne
naprieč kohéznou politikou, ktorá
naďalej
dovoľuje
financovanie
fosílnych projektov, generálny riaditeľ
odpovedal, že „za implementáciu
kohéznej politiky sú zodpovedné
členské štáty“.
Niektoré z nich dokonca obvinil
zo „snahy vymazať environmentálne
kritériá“.

NEPOPULÁRNE
OPATRENIA
Ale Norbert Kurilla zo slovenského
ministerstva životného prostredia
prišiel na fórum predstaviť úspechy
kohéznej politiky vo svojej krajine.
Slovensko využilo 30 miliónov
eur z eurofondov spolu s národným
kofinancovaním 5 miliónov eur
na spustenie dotačnej schémy pre
výmenu starých kotlov a zníženie
znečistenia z vykurovania, svojho
najväčšieho zdroja prachových častíc
PM2,5 a PM10.
Lemaître súhlasil, že takáto štátna
podpora je nevyhnutná, keďže pre
Poliakov či Slovákov, ktorí spaľujú
odpad, aby sa doma zahriali, „nebudú
fungovať pôžičky z bánk“. Priznal, že
„niektoré projekty jednoducho nie sú
zaujímavé pre banky“.
Na projekty s cieľom zvýšiť kvalitu
ovzdušia plánuje Slovensko minúť 200
miliónov eur, väčšinou z eurofondov
kohéznej politiky.
Generálny riaditeľ z Komisie tiež
apeloval na samosprávy, ktorých
úloha je pri boji z klimatickou zmenou
a znečistením ovzduším podľa neho
nenahraditeľná.
Lenže
bohatšie
mestá
ako
Bratislava nemajú právo na kohézne
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financovanie. Primátor Matúš Vallo
vysvetlil, že niekedy v rámci boja
proti najväčšiemu zdroju znečistenia
ovzdušia v hlavom meste Slovenska,
doprave,
je nútený rozhodnúť
o opatreniach, ktoré sú u vodičov
„nepopulárne“.
Rozširuje
pruhy
vyhradené pre autobusy a mení
parkovaciu politiku.
Vallo, ktorý bol vlani zvolený ako
nezávislý kandidát a predstavuje
novú generáciu v slovenskej politike,
povedal, že tieto opatrenia sú dobré
pre obyvateľov. „Ale nie pre mňa ako
politika,“ dodal.

20

NOVEMBER – DECEMBER 2019 | ŠPECIÁL | ZNEČISTENÉ OVZDUŠIE: NEVIDITEĽNÝ ZABIJAK | EURACTIV

ROZHOVOR

Šéf environmentálnej agentúry EÚ:

Pre klímu sa nemusíme
vzdať hospodárskeho rastu,
bude však iný
A u t o r P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

Hans Bruyninckx na Európskom fóre pre čistejšie ovzdušie
v Bratislave. [EK/Halime Sarrag]

O

chranou
klímy
chránime
vlastné zdravie, hovorí riaditeľ
Európskej environmentálnej
agentúry
HANS
BRUYNINCKX.
Jadrová energia aj vodík majú podľa
neho budúcnosť, v prípade veľkých
investícií do zemného plynu odporúča
opatrnosť.
Belgičan Hans Bruyninckx je
výkonným
riaditeľom
Európskej
environmentálnej agentúry (EEA) od
roku 2013. Do Bratislavy pricestoval na
Európske fórum pre čistejšie ovzdušie.

V stredu (4. decembra) EEA zverejnila
správu „Európske životné prostredie – stav
a výhľad 2020“.
Po piatich rokoch opäť zverejňujete
správu o stave životného prostredia v
Európe. Čo sú jej hlavné posolstvá?
Máme štyri hlavné posolstvá. Prvé
posolstvo je o núdzi. Medzivládny
panel o zmene klímy v rámci OSN vydal
nedávno nové správy o svetovej klíme
a bodoch zlomu. Európsky parlament
práve vyhlásil stav klimatickej núdze.

Vyšli tiež správy o strate biodiverzity
a neudržateľnom využívaní surovín.
Tieto faktory pôsobia aj v Európe
a poukazujú na nezvratné poškodenie
životného prostredia a nebezpečenstvo
bodov zlomu.
Druhým posolstvom je, že máme
závažné medzery v implementácii
existujúcich pravidiel. Európa urobila
pokrok v oblasti kvality ovzdušia
a vody, triedenia odpadu a ochrany
prímorských oblastí. Žili by sme však
oveľa lepšie, keby sme implementovali
európsku legislatívu tak, ako bola
zamýšľaná.
Čo je tretím posolstvom?
Aj
keď
budeme
správne
implementovať, nikdy nedosiahneme
míľniky
stanovené
v
Cieľoch
udržateľného rozvoja OSN, ani
v Európskej ekologickej dohode
(European Green Deal). Prečo? Dnešné
politiky buď nie sú dosť ambiciózne
alebo nedostatočne riešia kľúčové
príčiny. Potrebujeme politiky, ktoré
Pokračovanie na strane 21
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a bioenergie.

prinesú systémovú zmenu.

Spomenuli ste systémovú zmenu.
Znamená to, že ako Európania budeme
musieť robiť kompromisy s našou
životnou úrovňou? Množstvo odpadu
narastá v dôsledku zvyšovania spotreby.
Budeme musieť znížiť spotrebu?

Môžete byť konkrétnejší?
Nikdy
nedosiahnete
dekarbonizovanú ekonomiku tým,
že
budete
zvyšovať
výkonnosť
a efektívnosť spaľovacieho motora.
Ak nebudete pracovať na základoch
chemickotechnologického priemyslu
a neposuniete sa smerom k zelenej
chémii, nikdy nedosiahnete nulové
znečistenie. Nebudete môcť recyklovať
suroviny, ak budete ďalej zvyšovať
celkovú produkciu odpadu.
Štvrtým posolstvom o veľkom
riziku, že sa zasekneme v nesprávnych
investíciách pre rok 2030. Že sa budeme
snažiť dosiahnuť ciele pre rok 2030
tým, že budeme zvyšovať investície
do rastu marginálnej efektívnosti
v súčasných systémoch ako napríklad
spaľovací motor. Alebo budeme vo
veľkom investovať do zemného plynu.
A zasekneme sa. Zablokované budú
naše miliardy, inžinierske plánovanie,
daňové systémy a legislatíva. Zatvorili
by sme si dvere k uhlíkovej neutralite
v roku 2050. Toto je vysoká cena
zvyšovania marginálnej efektívnosti.
Mali by sme investovať do urýchlenia
a škálovania prelomových systémov
a technológií.
Aké sú to?
Masívny nástup obnoviteľných
zdrojov, útlm spaľovacieho motora, ale
aj zrýchlenie a škálovanie pri odchode
od neudržateľných systémov.
Aká je budúcnosť jadrovej energie?
Je jasné, že jadrová energia bude
súčasťou mixu. Európska komisia
(pod ktorú spadá EEA – pozn. red.)
nehovorí členským štátom, aký mix by
mali mať. Súčasťou riešení verejných
politík je však silné uprednostňovanie
obnoviteľných zdrojov – veternej,
solárnej, vodnej, vlnovej energie

Spotrebu budeme musieť zmeniť.
Mali by sme znížiť prísun kalórií?
Nemyslím si, že naše telá sú na to
pripravené. Môžeme však prejsť
na stravovanie založené viac na
konzumácii rastlinných produktov.
Nehovorím, že sa musíme všetci stať
vegetariánmi alebo vegánmi. Stačilo
by, keby sme dodržiavali štandardy
Svetovej zdravotníckej organizácie
(WHO) pre spotrebu mäsa a boli by
sme svedkami radikálnej premeny
európskeho poľnohospodárstva.
Môžeme zmeniť spôsob, akým
využívame dopravu. V Kodani, kde
teraz žijem, sa 83 percent dopravy
uskutočňuje prostredníctvom chôdze,
cyklistiky a verejnej dopravy. Brusel,
kde má EÚ svoje sídlo, má úplne iný
dopravný systém.
Budeme si musieť vybrať, ale
nebudeme sa musieť nevyhnutne
vecí vzdať. V Kodani nemám auto.
Presúvam sa rýchlejšie. Žijem zdravšie,
lebo vzduch je čistejší. Neprichádzam
o nič. Veľké problémy budeme mať,
ak nebudeme konať.
Takže vy nie ste naklonený názoru, že
v záujme záchrany planéty potrebujeme
negatívny hospodársky rast, teda
hospodársky pokles.
Potrebujeme
fungujúcu
ekonomiku, ktorá ľuďom dáva
slušnú prácu a príjem. V Európe
si potrebujeme zachovať pracovné
miesta, čo sa zvykne nazývať
„konkurencieschopnosťou“. Ja však
hovorím o konkurencieschopnosti
budúcnosti. A radšej hovorím
o „hospodárskej výkonnosti“ ako
o hospodárskom raste. Znamená
slušnú
prácu,
prerozdeľovanie
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a životný štandard, ktorý Európania
považujú za „dobrý“.
Samotné HDP je špecifickým
poňatím rastu. Je očividné, že na
ohraničenej planéte s desiatimi
miliardami ľudí nemožno veriť v také
rastové riešenia, aké sme poznali
v posledných 40 rokoch. Hovoriť, že
využívame 1,5 planéty je intelektuálny
nezmysel. Žiadna ďalšia polovica
planéty neexistuje. Znamená to,
že jedinú planétu, ktorú máme,
využívame nadmerne, znečisťujeme
a poškodzujeme.
O metodológii výpočtu hospodárskeho
rastu sa diskutuje už dlho. Mala by sa
konečne zmeniť?
Áno.
Potrebujeme
opatrenia
pre prírodný a sociálny kapitál. Pre
finančný kapitál ich máme. Finančný
kapitál preceňujeme, sociálny kapitál
podceňujeme a prírodný kapitál
sotva naceňujeme. Je samozrejmé, že
potrebujeme zmeniť uvažovanie. Ktosi
povedal, že v neohraničený rast na
ohraničenej planéte veria len hlupáci
a ekonómovia.
Veríte, že hospodársky rast bude
pokračovať, zmení sa však jeho význam?
Áno, zmení sa smerom ku
kvalitatívnemu a rovnomernejšie
rozloženému rastu. Spravodlivejšie
spoločnosti majú veľa výhod pre
životné prostredie, rovnosť pohlaví,
vzdelávanie, zdravotníctvo, očakávanú
dĺžku dožitia, či kvalitu demokracie.
O tom existuje dosť odbornej literatúry.
V ktorej oblasti urobila Európa najväčší
pokrok, odkedy ste správu vydali pred
piatimi rokmi?
V Európe vidíme po prvé oveľa
menej znečistenia vzduchu a vody,
ako aj priemyselného znečistenia.
Po druhé, Európa dosiahne svoje
klimatické ciele. Sme jediným
Pokračovanie na strane 22
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ovzdušia presne prejavuje na ich zdraví?

regiónom na planéte, ktorý sa už roky
drží klimatickej politiky. Po tretie,
myšlienka obehového hospodárstva
zapúšťa korene v európskej ekonomike,
priemysle a inováciách. Posledným
zlepšením je, že máme Európsku
komisiu so šiestimi prioritami, pričom
Európska zelená dohoda je hneď prvou.
Keď sa pred piatimi rokmi ujala funkcie
Komisie Jeana-Claudea Junckera, mala
desať priorít, a životné prostredie medzi
ne nepatrilo. V Európe nikdy nebola
taká silná zhoda medzi vedeckými
poznatkami a politickou agendou.
Mám väčšiu nádej ako kedykoľvek pred
tým. Vstupujeme do rozhodujúceho
desaťročia. Toto je najpokrokovejší
program, aký kedy Európa mala,
a teraz ho potrebujeme naplniť. Ak ho
nenaplníme, budeme v zlej kondícii.

Po prvé, PM2,5 majú vplyv na ľudí
s pľúcnymi a respiračnými chorobami
a problémami. Ďalšou zraniteľnou
skupinou sú starší ľudia. Prachové
častice spôsobujú mozgové porážky,
infarkty a rôzne ďalšie problémy.
Môžu vplývať na DNA a vývin mozgu,
môžu prispieť k demencii a obezite.
Sú jednou z príčin rakoviny. Existuje
viacero spôsobov, ktorými znečistenie
– či už ako PM2,5 alebo v inej forme –
vplýva na ľudské zdravie. A najcitlivejší
obyvatelia trpia najviac. Je to tichý
a neviditeľný zabijak. Jeden veľmi
dobrý výskum ukázal, že v prípade
transplantácie veľmi dôležitého orgánu
ako pečeň alebo srdce ovplyvňuje vaše
šance na prežitie najviac to, ako blízko
k preplnenej ceste žijete.

Na Európskom fóre pre čistejšie ovzdušie
ste povedali, že európske štandardy
kvality ovzdušia sa nezhodujú so
štandardmi WHO. Ako je to možné, ak je
EÚ lídrom v environmentálnej oblasti?
EÚ je lídrom. Na žiadnom inom
mieste na planéte sme nevideli
rovnaký celkovo pozitívny trend
znižovania znečistenia ovzdušia a vody,
ako aj priemyselného znečistenia.
Toxikológia a epidemiológia sa
však vyvíjajú. Lepšie rozumieme
ultrajemným časticiam. Keďže veda
sa vyvíja, WHO prichádza s novými
s novými štandardmi. Jednoznačne
na ne odkazuje stratégia nulového
znečistenia, ktorá je súčasťou Európskej
zelenej
dohody.
Predsedníčka
Európskej komisie Ursula von der
Leyen a komisár pre životné prostredie
Virginijus Sinkevičius jasne povedali,
že 400 tisíc a viac predčasných úmrtí
v dôsledku znečisteného ovzdušia nie
je prijateľných.
V dôsledku znečistenia prachovými
časticami PM2,5 z vykurovania,
priemyslu, či dopravy zomrie predčasne
412 tisíc ľudí ročne. Ako sa znečistenie

Na fóre ste povedali, že zabrániť možno
30 percentám predčasných úmrtí. To by
bolo veľmi veľa zachránených životov.
Ako sa to dá?
Riešenie je ísť ku zdrojom
znečistenia. V Európe sa veľa diskutuje
o naftových motoroch, musíme
však hovoriť o všetkých spaľovacích
motoroch.
Ak
dekarbonizujeme
dopravu, bude to mať veľký dopad na
klímu, ale aj na ovzdušie a zdravie.
Ďalším zdrojom je energetika, čo sa
zvlášť týka východnej Európy závislej
na spaľovaní uhlia. Veľa ľudí stále
kúri, ale aj varí na uhlí alebo dreve.
Ak prejdeme na systém založený viac
na obnoviteľných zdrojoch, nebudeme
mať riešenie len pre klímu, ale aj pre
životné prostredie a zdravie. Klimatické
politiky sú politiky ochrany zdravia.
Tretím zdrojom je poľnohospodárstvo.
Kľúčovou
látkou
je
amoniak.
Je súčasťou iných znečisťujúcich látok,
ale aj sám osebe obsahuje dusík, ktorý
vplýva na ľudské zdravie. Pochádza
z využívania hnojív a hnoja.
Slovenská vláda napríklad dotuje
prechod na domáce vykurovanie
prostredníctvom zemného plynu. Je

to dobré riešenie alebo by sme mali
rovno prejsť na bezemisné obnoviteľné
energie?
Prejsť z uhlia a dreva na zemný
plyn vo vykurovaní a varení je – zvlášť
v mestskom prostredí – veľkým
krokom vpred. Je to lepšie pre klímu.
Vieme však, že v dlhodobom horizonte
nie je plyn v súlade s bezemisnou
ekonomikou a ambíciou urobiť
z Európy prvý uhlíkovo neutrálny
kontinent. S veľkými investíciami do
plynu treba byť veľmi opatrný. Nové
elektrárne, ale aj domáce technológie
ako kotle sa môžu stať uviaznutými
aktívami o 20 až 30 rokov. Pre domy
existujú iné riešenia – indukčné
a elektrické sporáky.
Bola by najlepším riešením čistá
elektrina?
Jednoznačne.
Za jedno z riešení pre klímu a ovzdušie
býva považovaný vodík, zvlášť v doprave
na dlhé vzdialenosti a ako alternatíva
pre využívanie koksu vo výrobe ocele.
Aký je váš názor na budúcnosť vodíka?
V doprave sme už kus nádeje vložili
do batériových elektrických vozidiel.
Odborná verejnosť však stále diskutuje
o najlepšom technologickom riešení.
Aj keď pre výrobu vodíka potrebujeme
veľa energie, existujú projekty pre
využívanie vodíka na skladovanie
energie. V prístave v Antverpách
jeden projekt uskutočniteľnosti skúma
možnosť získavania vodíka z miest
s veľkým množstvom obnoviteľnej
energie, kde by sa vyrábal lacno,
na miesta v Európe, kde by sa
využíval v prípade potreby. Plný
potenciál
vodíkovej
ekonomiky
sme ešte nevyužili. Môže byť väčšou
súčasťou energetického mixu, ako si
predstavujeme dnes.
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