Zagreb, Duga Resa,
12. rujna 2011.

Priopćenje medijima

Reagiranje Zelene akcije na nedopustiv pritisak tvrtke T7 Vis d.o.o. na ekološke aktiviste

Zelena akcija ovim reagiranjem želi upozoriti na apsolutno nedopustiv istup tvrtke T7 Vis d.o.o.
objavljen u cijelosti 5. rujna na web portalu www.regionalni.com
(http://www.regionalni.com/aktualno/novosti/6108-t7-vis) koji je u suprotan ne samo dosadašnjoj
praksi poduzeća optuženih za zagađenje okoliša, već i međunarodnim ugovorima koje je Republika
Hrvatska ratificirala poput Arhuške konvencije.
Naime, u navedenom reagiranju osobnim prozivanjem članova gra đanske inicijative i prijetnjama
podizanjem kaznenih prijava stvara se atmosfera zastrašivanja gra đana u njihovoj borbi za ustavno
pravo na zdrav okoliš koje uključuje i zakonom propisanu kvalitetu zraka i vode. Naime tvrtka T7
Vis d.o.o. vlasnik je Pamučne industrije u Dugoj Resi u vezi s poslovanjem koje su, od kada je u
vlasništvu navedene tvrtke, zbog nepoštivanja propisa i kršenja dozvola za obavljanje djelatnosti
višestruko postupale državne institucije. Podsjećamo, među ostalim, da je:
- 29. prosinca 2010. inspekcija zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva usmenim rješenjem zabranila djelatnost gospodarenja otpadnim uljima do pribavljanja
zakonom propisane dozvole budući da je tvrtka T7 Vis d.o.o. s obavljanjem spaljivanja otpadnih
ulja započela i prije izdavanja dozvole,
- 1. srpnja 2011. nakon primljenih rezultata uzorkovanja otpada tj. otpadnog ulja po nalogu
Ministarstva obavljeno pečaćenje ventila u pumpnoj stanici kojim se onemogućava korištenje
otpadnih ulja za spaljivanje,
- 29. srpnja 2011. Ministarstvo oduzelo dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim
otpadom – suspaljivanje otpada na šest mjeseci uz mogućnost njenog trajnog oduzimanja ukoliko
se tvrtka T7 Vis d.o.o. ne uskladi sa Zakonom,
- Inspekcija Ministarstva protiv tvrtke T7 Vis d.o.o. podnijela je četiri optužna prijedloga, a 4. rujna
2011. je Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu podignulo i optužni prijedlog protiv vlasnika
T7 Vis d.o.o. te dvije odgovorne osobe u poduzeću zbog kaznenog djela ugrožavanja okoliša
otpadom.
Zbog svega gore navedenog razumljiva je krajnja zabrinutost građana Duge Rese za svoje i
zdravlje njihovih obitelji, a postupci državnih institucija potkrijepili su njihove osnovanu sumnju u
nezakonito zagađenje okoliša i ugrožavanje zdravlja ljudi . Prijetnje tvrtke T7 Vis d.o.o. kaznenim
progonom za posljedicu može imati obeshrabrujući efekt na građane u ostvarivanju njihovih
ustavnih prava te stvara opasan presedan za sve buduće ekološke aktiviste. Koristimo priliku da
podsjetimo da Arhuška konvencija - u Republici Hrvatskoj po pravnoj snazi iznad zakona zabranjuje da osobe koje ostvaruju svoja prava na pristup informacijama o okolišu te pristup
pravosuđu u pitanjima okoliša budu na bilo koji način kažnjene, gonjene ili uznemiravane zbog
svoje djelatnosti. Dužnost države kao stranke Arhuške konvencije jest da zaštiti građane od
uznemiravanja kada upozoravaju na kršenje zakona vezanih uz zaštitu okoliša, posebice kad
kršenje može imati izravne posljedice na zdravlje građana.
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