Гасе термоелектрану, не граде
депонију?
Министар заштите животне средине Горан Триван обмануо је
јавност изјавом да Електропривреда Србије (ЕПС) планира да
прави фабрику за физичко-хемијску прераду опасног отпада у
Свилајнцу, тврде у Удружењу грађана Еколошки покрет Свилајнац.
Срђан Марјановић из ЕКО покрета
су добили из кабинета директора
након писања “Вести” да би на
термоелектрана, могла да никне
отпада.

доставио нам је одговор који
ЕПС, а којима су се обратили
локацији где се сада налази
фабрика за прераду отровног

“Јавно предузеће Електропривреда Србије не предвиђа активности
везане за изградњу фабрика за ‘физичко-хемијски третман
опасног отпада’ ни на локацији ТЕ Морава, ни на некој другој
локацији на основу нацрта дугорочног плана пословне стратегије
и развоја ЈП ЕПС до 2027. године”, пише у одговору ЕПС.
У ЕКО покрету кажу да је проблем ТЕ Морава огромна депонија
пепела која се простире на 30 ха и иде у дубину неколико
метара, и све то тик уз реку Велика Морава.
– Како ће се ово решити, није нам познато. Зато је Свилајнац
једно од најугроженијих места у Србији – каже Марјановић.

Кривична пријава
Еколошки покрет Свилајнац је још у септембру прошле године
поднео кривичну пријаву против неименованог лица у Општини
Свилајнац због фалсификовања службене исправе, злоупотребе
службеног положаја, кршења Закона о управљању отпада,
непоштовању Устава и застраживања и неоснованих кривичних
пријава против активиста овог покрета.

Суштина је да подносиоци пријаве сматрају да је захваљујући
вези у општинској управи предузеће Висан добило дозволу за
фабрику која производи отрове за пацове, а да сада ради на
покретању фабрике за рециклажу инфективног медицинског отпада.
Подсетимо да се министар Триван недавно пожалио да ниједна
локална самоуправа не жели на својој територији да дозволи
изградњу погона за прераду опасног отпада. Он је тада као
добру локацију за то поменуо место где се данас налази ТЕ
Морава, која по плану ЕПС-а треба да се угаси.
Из кабинета директора ЕПС-а уверавају у еколошке добре намере
највећег јавног предузећа у држави, али и потврђују гашење
поменуте ТЕ.
“На основу нацрта дугорочног плана пословне стратегије и
развоја ЈП ЕПС до 2027. године предвиђено је стављање ван
производног процеса ТЕ Морава до краја 2023. године”, кажу у
ЕПС.

Милиони за екологију
У ЕПС-у тврде да је до сада уложено више од 320 милиона евра,
а да је предвиђено да се до 2025. године инвестира још око 860
милиона евра у пројекте заштите животне средине којима се
испуњавају домаћи еколошки прописи, усклађени са европским
стандардима.
Са таквим ставом еколошке заштите биће омогућен наставак рада
ЕПС-ових постројења, али то се не односи на ТЕ Морава која ће
бити угашена до краја 2023.
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