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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu o predchádzaní používaniu olova1

1. Sústavná ekologizácia automobilového priemyslu je nevyhnutná na úspešné splnenie 
existujúcich cieľov v oblasti životného prostredia v rámci EÚ.

2. V reakcii na nedávne škandály týkajúce sa falšovaných emisných skúšok sa hlavné úsilie 
sústredilo na návrhy, ktoré zabezpečujú iba účinnosť systémov regulácie znečisťujúcich 
látok.

3. Politika EÚ v oblasti životného prostredia a ochrany zdravia sa musí zaoberať reguláciou 
automobilového priemyslu komplexným spôsobom, a predchádzať tak súčasným 
nerozhodným a čiastkovým riešeniam.

4. Je potrebné vyvinúť cielenejšie úsilie v záujme nabádania na obmedzenie používania 
ťažkých kovov, najmä olova, v jednotlivých komponentoch motora. Olovo má okrem 
vysokého potenciálneho rizika pre životné prostredie aj ničivé účinky na ľudské zdravie 
vrátane rakoviny a nezvratného poškodenia orgánov.

5. Komisia sa preto vyzýva, aby zlepšila monitorovanie existujúcich výnimiek na použitie 
olova v automobilovom priemysle a aby zvážila skrátenie lehoty na preskúmanie týkajúcej 
sa skúmania vhodnosti existujúcich alternatívnych technológií o jeden rok. Toto pomôže 
splniť ciele tretieho programu v oblasti zdravia a podporuje všeobecnú stratégiu Európa 
2020.

6. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii.

1 V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 
väčšinou všetkých poslancov, sa uverejní v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.


