Veřejná výzva „Čisté ovzduší bez výjimek“
My, níže podepsaní, odmítáme udělování výjimek z nových evropských limitů
pro znečišťování ovzduší z velkých uhelných elektráren v České republice.
Zdraví a životní prostředí občanů jsou důležitější než úspory nákladů majitelů
elektrárenských společností za lepší filtry.
V České republice žije stále téměř šedesát procent lidí v oblastech, kde jsou
překračovány zákonné limity pro znečištění ovzduší1. Prach v ovzduší je hlavním
důvodem, proč každý rok jedenáct tisíc lidí vlivem znečištění předčasně zemře2. Na
znečištění ovzduší se podstatným způsobem podílejí tepelné elektrárny a teplárny
spalující zejména hnědé uhlí.
To se nyní může změnit. Velké zdroje znečištění čeká dlouho připravované zpřísnění
emisních limitů. Do srpna 2021 budou muset zavést tzv. nejlepší dostupné techniky
(BAT) pro množství vypouštěných znečišťujících látek. Přijaté limity jsou
kompromisem, který výrazně zohledňuje zájmy energetických firem. Emisní stropy
pro oxidy dusíku (které jsou důležitým zdrojem prachu v ovzduší) jsou stále méně
přísné než stropy pro nové uhelné elektrárny v Číně3.
Přesto z těchto limitů mohou čeští znečišťovatelé žádat výjimky a plnění nových,
přísnějších limitů se tak vyhnout. To považujeme za nepřípustné a požadujeme, aby
minimálně v případě velkých elektráren bylo zákonem vyloučeno udělování
takových výjimek. Uhelné elektrárny, které patří ČEZu či soukromým těžařům uhlí,
musí být nuceny instalovat lepší technologie na snižování znečištění a lépe chránit
naše zdraví, případně nepotřebné uhelné bloky odstavit či provozovat v omezeném
režimu. Zájmy mocných firem nesmějí dostat přednost na úkor zdraví obyvatel,
životního prostředí a naplňování energetické politiky státu, které jsou daleko
podstatnějším veřejným zájmem. Tím spíše, že větší část elektřiny vyráběné z uhlí
nepotřebujeme - Česká republika dlouhodobě vyváží zhruba stejně elektřiny, jako
spotřebují všechny tuzemské domácnosti dohromady.
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