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Písemné prohlášení předložené v souladu s článkem 136 jednacího řádu Parlamentu o 
prevenci používání olova1

1. K úspěšnému dosažení stávajících cílů EU v oblasti životního prostředí je nezbytná 
vytrvalá ekologizace automobilového průmyslu.

2. V reakci na poslední skandály týkající se falšovaných emisních testů se hlavní úsilí 
soustředilo na návrhy, které zajišťují pouze účinnost systémů regulace znečišťujících 
látek.

3. Politiky EU v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví musí regulaci automobilového 
průmyslu řešit komplexním způsobem a vyvarovat se současných nepřesvědčivých a 
částečných řešení.

4. Je nutné vyvinout zaměřenější úsilí s cílem podnítit ke snižování používání těžkých kovů, 
a zejména olova, v jednotlivých součástkách motorů. Kromě svého vysoce rizikového 
potenciálu pro životní prostředí má olovo devastující dopady na lidské zdraví, které 
zahrnují rakovinu a nevratné poškození orgánů.

5. Vyzýváme proto Komisi, aby vylepšila monitorování stávajících výjimek pro používání 
olova v automobilovém průmyslu a aby zvážila možnost zkrátit lhůtu na přezkum pro 
průzkum vhodnosti stávajících alternativních technologií o jeden rok. To přispěje k 
naplnění cílů třetího programu činnosti Unie v oblasti zdraví a také bude podporovat 
celkovou strategii Evropa 2020.

6. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


