
Горан Триван: Србија није изузетак када је реч о великим загађивачима, 16 термоелектрана у региону загађује више него 250 у ЕУ
субота, 18 јануар 2020 17:52

Министар за животну средину Србије Горан Триван рекао је да 16 термоелектрана у
региону загађује више него 250 електрана у ЕУ, а да Србија није изузетак када је реч о
великим загађивачима.

  

  

Триван је навео да ваздух у Србији није свуда лош, већ да се мери на местима где је
највеће загађење, па се нема увид у просек, али подаци показују да је у Београду од
2010. године до данас исти квалитет ваздуха.

  

Он је за ТВ Прва рекао да је 2011. године број дана са прекорачењима квалитета
ваздуха био 133, а да је 2018. смањен на 59.

  

Последњих година, како је објаснио, много се радило, првенствено на улагању у моторе
аутобуса ГСП-а, прикључивање на даљинско грејање, одсумпоравање, прелазак
електрана на гас.
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Триван је истакао да Србија нема толики проблем са ПМ честицама колико са сумпором,
па се зато примењује одсумпоравање. Према његовим речима, београдске топлане
много су напредовале користећи гасне капацитете, а не мазут.

  

"Највећи емитери ПМ честица су породичне куће и њихова ложишта и индивидуалне
котларнице - вртићи, школе, здравствене установе, које нису прикључене на централно
грејање и саобраћај", рекао је министар.

  

Он наводи да је међу 260 објава из његовог министарства била и препорука да локалне
самоуправе примене мере за побољшање квалитета ваздуха, укључујући и ограничење
саобраћаја са евро три моторима. 

  

(Срна)

  

Видети још: Горан Триван за РТС: Хоћете ли чист ваздух, или да возите возила са
евро 3 моторима? Не кријемо информације о квалитету ваздуха, свако ко хоће
може да добије тумачење
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