Nástroje E politiky Normatívne NEP – klasické nástroje, inštit. opatrenia, vplyv na envir. správanie, z 19. stor., pri veľkých výkyvoch ŽP, flexibilné; výhody: - rýchle zlepš.
ŽP, - jednoduchá aplikovateľnosť, - ľahko kontrolovateľné *príkazy- výr.-tech. obl., musia zohľadňovať stav tech. *obmedzenia q škodlivých látok, príkaz s naj↑ E účinnosťou, (obmedz. dopravy, výr. ak vznikajú ↑ koncentrácie škodlivín) *zákazy–v chráne-ných, rekreač. územiach Voľné NEP – cieľ: integrácia ekol. vedomia do rozhodovacích
procesov riadiacich org.; nástroje etické, uvedomenie si hodnotového sy; vo vysp. št: E-polit.-kooperačné riešenia – dohody inštit. zodpovedných za kvalitu ŽP s P al. odvetv.;
Stimul: ak P-u v dôsl. neuzatvorenia vzniknú > N. Odvetvové dohody: *práv. záväzné medzi úradom ŽP a P, kt. je producentom znečistenín; cieľ: urč. zlepšenie kvality ŽP al
prijať E opatrenie *práv. nezáväzné –zostáva v kompetencii znečisťovateľa sp. realizácie dohodnutých cieľov Fin.-ek. NEP – spoj. so z↓ príjmov ŠR a potrebou prostr. na
odstránenie škôd na ŽP, s negatív. externalitami. Ceny T a sl. sú podhodnotené, lebo nezohľadňujú N na zabezp. enviro. politiky (iba N na kúpu ekotechniky – pr. katalyzátory)
To vedie k z↑ Do po ich výr. Pri úhr. týchto N sa uplatňuje princíp spoloč. bremena. Problem. ekol. zdan. *vyrob. množstva emisnou D – ak produkt výr. nadmerne zaťažuje
ŽP al vedľajším produktom výr. sú škodlivé látky; vyr.-ný T sa zaťaží emisnou D; E účinnosť – ak dôjde k z↓ Do po T v dôsl. z↑ ceny *výr. vstupov – použ. pri rozptýlení
emisií; ak vzťah medzi vstupom a výstupom je relat. stabilný; poskytuje znečisťovateľom > priestor na redukciu emisí; motivácia na nahradenie škodlivých vstupov menej
škodlivými + účinnejšie využ. vstupov = N úsporné rieš. Fin. pomoc štátu formy: *priama – spoj so zodpovednosťou za ŽP ako verej. statok, garancia na zdravé ŽP podľa
Ústavy, formy: - dotácie al. subv. k E inv-ám al. výrobkom, -financovanie E inv. – pri plošnom znečistení ŽP, - podielová účasť št. pri fin. náročných inv. (sy diaľk.
vykurovania, MHD, plynofikácia) *nepriama – D úľavy: - osl. od plat. D/ D prázdniny, ak P zavedie ekol. výrobu, - zníž. SD...,- ok odpis. sadzby z eko. zariadení
Poplatky za znečisťov.→št. fond ŽP→prostr. z neho by mali ísť na E inv. NáSTROJE na podporu ekologiz. hosp. 1/DPH – z↓ sadzieb: bioplyn, autá s el. motorom, sacie
vzduchové filtre s katalytickým procesom 2/Spotrebná D – mala by postihovať E závadnosť výrobkov; zvážiť faktory: >trvácnosť T (<D), recyklovanosť, možnosť opätov.
využitia T, biolog. odbúrateľnosť ,znečistenie, kt. spôsobuje pri výr. a zneškod-ńovaní (batérie) 3/D z uhľov. palív a mazív – osl. motor. nafta použitá v medz. námor. a leteckej
doprave; D diferenciácia: benzín – podľa Pb,; D zvýhodnenie – skvapalnené a stlačené plyny 4/DzP – stimulácie: zvýhodnenie plat. D prevádzkárov *malých vod. elektrární
*výr.-cov bioplynu a bionafty *dary do ŽP 5/Cest. D – týka sa áut spoj. s p.; osl: MHD, el. pohon, slneč. energiou 6/D z nehnuteľ. – nástroj ochr. podzem. vôd, pôdy; osl.: by
malo byť – pôda využ. na alternatívne p/h 7/D dedičská a darov. – podob. ako 6 8/D na ochr. ŹP; 9/D z vybraných nerast. surovín – kt. zaťažujú ŽP; regulácia ťažby a
spotreby; mala by byť odvodená od miery, kt. ich sprac. zaťažuje ŹP
EK NáSTROJE UPLATŃOVANé PRI OCHR. ZP – POPLATKY Ovzdušie zákl. ek. nástroj ochr: A*poplatky za znečisť. ovzdušia: A1veľké a stred. stacionárne zdroje
znečistenia A2malé... B*prirážka A*vzťahujú sa na ∀ prevádzkovateľov (FO,PO); netýkajú sa mobil. zdrojov iba stacionár.; stanovené za ∀ t vypúšťaných znečisťujúcich
látok ; sú záväzné,; výška – na zákl. q a škodlivosti znečisťujúcej látky; Zák. ´92 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia: - vyvinúť tlak na znečisťovateľov, aby obmedzili
vypúšťanie škodlivín; v minul. komínový zákon (čím >vyšší komín, tým > škodlivín mohol vypúšťať); cieľ súč. zák: zhromažďovať fin. prostr. na ochr. ovzdušia; rozlišuje
*veľké zdroje znečistenia – elektrárne, kotolne, energet. prevádzky tovární, tepel výkon nad 50 MW, výroba: koxu, plynu, surového Fe, výbušnín *stredné zdroje znečist. –
kameňolomy, technolog. celky s < výkonom, plochy, kt. sa môžu zapáliť a horieť Znečisť. látky (je ich 120) – hlavné: SO2 za každú t 1000 Sk poplatok, oxid dusíka 800,--,
oxid uhoľnatý 600,--, tuhé popolčeky 3000. Znečisťovateľ je povinný sám sa prihlásiť na úradeŽP a nahlásiť spotrebu znečisť. látok. *malé zdroje do 0,2 MW; plochy na kt. sa
vykonáv. práce, kt. môžu znečisť. ovzdušie; poplatok – 10 000 Sk ročne (paušál) B*prirážka – dáva sa k zákl. poplatku + 50%, ak došlo k prekročeniu emisného limitu al. ak je
zdroj umiestnený v nepriem. zóne POPLATKY ZA NAKLADANIE S LáTKAMI A VýROBU POšKODZ. OZÓN. VRSTVU – freóny (v min. 20 Sk za 1 mrazničku) – zdroj na
poskytnutie fin. fi-ám, kt. budú podnikať v obl. zberu a recyklácie; - uhľovodíky
Voda Ek. nástroje vo vodnom hosp. –A*zákl. poplatky súvisia s: *A11 odberom vody z vod. tokov al. *A12 z podzem. zdrojov *A2 vypúšťaním odpad vôd do povrch. vôd;
B*prirážka za vypúšť. odpad. vôd.
A11 Fi, kt. odoberie z vod. toku viac ako 15 tis. m3 al. 1250 m3 mesačne – platí poplatok. Výberom poplatkov sú poverení Správcovia vod. tokov. V SR: *Správa povodia
Bodrogu a Hornádu, *..Hronu, *..Váhu, *..Dunaja; cieľ: aby voda, kt. odoberú recyklovala; poplatky – do št. fondu ŹP na ochr. vôd A12 – na zásob. obyv. pitnou vodou;
výnimky: hasiči, armáda, kúpaliská, správcovia rybníkov; 1250/mes.; 15000/roč. A2 znečist. odpad. vôd: *fyzikálne (búrkou, odnos z polí do vôd) *chem. – chem. látkami, aj
priezračná voda môže byť toxická, nebezpečné *biolog. – odpad. vodami zo sídlisk, zdrojov živoč. výr., nemocníc – v prír. najčastejšie ich kombinácia Biochem. spotreba
kyslíka – meranie čistoty vody; q O2 v 1 l, resp. kg, potreb. na rozklad organických látok vo vode za 5 dní; BSK5 = 20 – voda relat. čistá; =15000 nie je ok Populačný
ekvivalent (pe) - q znečistení, kt. vyprodukuje 1 človek v odpad. vode zo sídliska za 24 hod výp. poplatkov za vypúšť. odpad. vody – zák 138/70 o vodách = Vodný zák, prirážka
200% k zákl. poplatku; Poplatky za: *odber vody *využ. vody na výr. energie/pohon mechanizmov *množ. plavby a preplavovania *ochr. pred škodliv. účinkami vôd *ťažbu
rieč. mat. *podzem. vody Odpady - popl za uloženie odpadov na skládkach za účelom jeho zneškodnenia; zákl. popl. + prirážky; za výp.výšky popl. je zodpovedný pôvodca
zneč.; popl vyberá prevádzkovateľ skládky; popl. sa odvádzajú do obecného, prirážky do št. fondu ŽP
Enviromentálna politika *vo všetkých odvetviach znižovať negatívne dopady poškod. a znečist. ŽP na zdravie a vek obyv *zabrániť nežiad. zmenám ekosy, aby prestali
devastačné procesy *aby nenarastala E zadĺženosť SR *zmena štruktúry hosp. = úspory energie, surovín, vyšší podiel finalizácie, lepšie technológie *širšie uplatnenie netradič.
zdrojov – slneč., geotermál, veter *zvýšiť envro. vedomie obyv. s dôrazom na p. sféru Priority št. politiky – na zabezp.ochrany: ovzdušia, pitnej vody, pôdy pred degradáciou, zachovanie biol. rozmanitosti, racionálnym využ. krajiny a prír. zdrojov Zák. o ŹP ´92 – vymedz. zákl. pojmov a zásad ochr. ŽP. 1. časť: pojmy: ZP tá čať biosféry, kde človek
žije, na kt. pôsobí, kt. ovplyvńuje a kt. spätne vplýva na človeka. Zložky: vzduch voda horniny pôda org-zmy, ekosy-y, energie. Ekosy – sústava živých a neživ. zložiek prostr.
vzáj. spoj. a ovplyvňuj. sa E stabilita – sch. ekosy odolávať nepriaz. vplyvom a zachovať si sv. vlastnosti a fcie TUR rozvoj, kt. umožňuje zachovať zákl. život. potreby pre
súč. aj bud generácie, neznižovať rozmanitosť prírody Prír. zdroje časti živej al. neživej prír, kt. človek využíva al. môže využiť na uspokoj. sv. potrieb 1/obnoviteľné – pri
racio. využ. sa môžu obnovovať takmer do nekonečna, musíme ale zachovať min. zásobu tohto zdroja 2/neobnoviteľné – použ. 1x (ťažba rudy) mali by sa využ. racionálne
2. časť: zásady + princípy ochr. ŽP *územie nesmie byť zaťažené nad únosnú mieru, stanovenú predpismi *princíp výchovy, osvety, vzdeláv, kt. vedú k mysleniu a konaniu
v súlade s TUR Zák. o ochr. prírody krajiny cieľ: zaviesť sy komplex. ochrany prírody krajiny a jej zložiek
Princípy uplatňov. TUR v niekt. odvetviach hosp. Biolog.
proces by mal napodobňovať kľúč. charakteristiky E sy. Do
p/h výr. by sa mala vnášať pestrosť – diverzita; recyklá-cia
živín – striedať plodiny; priorita slneč. žiarenia ako hl. zdroja
energie. P/h z hľ. ekol: *také, aby sa udržala kvalita + vitalita
celého agroek. sy, aby sme udržali pôdu zdravú (= zdravé
potraviny, zvier., ľudia) *min. straty živín, použív. hnojív len
v množstve, kt. by neznečisťovalo prír. prostr Ek. aspekt
predpokladá, že p/h-ár by mal produkovať dosť pre seba +
dosiahnuť Z; ek – zameraná nielen na výr., ale tiež ochr.
zdrojov a min. Ri p. Soc. aspekt – spravodlivosť, distrib.
zdrojov by mala pokrývať potreby ∀ členov spol.
Prispôsobivosť agroek. sy – sch. zachovať štruktúru aj pri
zmene podm. prostredia. Zmeny: *ek (stres, šok); *ekol. Stres
= malý al. DD účinok (pôdna erózia, pokles Do na t.) Šok =
prechodný faktor (suché počasie, záplavy) Rozvoj agroek. sy
predpokladá súlad 4 uk: 1/produktivita 2/stabilita 3/TUR
4/vyrovnanosť Priority a ciele TUR *poskyt. kvalit. a rôz.
potravín, kt. by neobsahovali toxic. látky *výr. biotopov,
odolných voči škodlivým činiteľom *zakladať vhodné
prostredie pre: človeka, ost. druhy, podzemné vody *min.
poškodz. pôdy *vybudovať obch. kanály a t. vyhovujúci spol.
potrebám *vlastníctvo pôdy – ako celospo. zdroj *spol. musí
vytvárať zák. na ochr. a správne využ. výroba by mala
vychádzať v ústrety ľuďom a nedevastovať prostr. dosiahnuť využ.-ím vnútor. rezerv, z↓ príjmu vonk. vstupov
Pôda – superzložitý biofaktor, v kt. simultánne pre-bieha
množstvo biol., chem., fyz.-chem. procesov; má hl. fciu z hľ.
výživy; veľká časť je obrábaná na úkor trvalých trávnych
porastov, kt. sú stabilizujúce TUR rastlinnej výr. –
prispôsob. pestovanie plodín v daných podm., (kde je veľa
lúk, pasienkov – agroturistika a p.) cieľ: vytvoriť biol.
materiál. odolnejší voči škodlivým vplyvom Ekologické p/h
– p/h bez chémie, sú naňho presné stanovy – certifikát,
z ekol. hľ. je to ok postup Lesné hosp. – udržať životasch.
kvality ek. a ekol. f-čnosti lesných ekosy vodné hosp. voda –
limitujúci faktor; št. by mal mať k nad vod. zdrojmi – vodné
elektrárne, nádrže, kt. upravuje rezort energetiky; hl. úloha do
bud.: správne stanoviť cenu vôd, spotrebov. a využív. vody,
zadržanie vody v krajine, obmedzenie strát vôd (obnova
kanalizácií), nutná ochr. podzem. vôd Energetika - ochrana
palív; D zvýhodniť neobnoviteľné zdroje; viac sa zameriavať
na energetiku - slneč., morských vĺn, veter., vodnú,
biotermálnu, morský príliv, biomasu, Priem. – št. by mal
rozhodnúť o dopr. sieti; osob. doprava – symbol spol.
postavenia Odpadové hosp. – na 1 obyv/450 kg kovového
odpadu; 30 mil. t odpadu ročne z toho 9 t zvláštny; nemali
sme sy riadenia odpad. hosp. – skládky; pgm odpad. hosp.:
mali by sme obmedzovať objem odpadov zmenšovať dovoz
nebezp. odpadov, dať do poriadku skládky, spracovávať biol.
odpady na organ. hnojivá, využ. druhotné suroviny.

