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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over het voorkomen van het gebruik van lood1

1. Continue vergroening van de auto-industrie is nodig om met succes de bestaande 
milieudoelstellingen binnen de EU te realiseren.

2. Als reactie op de recentste schandalen met vervalste emissietests zijn de belangrijkste 
inspanningen gefocust op voorstellen die alleen de effectiviteit garanderen van 
controlesystemen voor vervuilende stoffen.

3. Met het EU-beleid inzake bescherming van milieu en gezondheid moet de regulering 
worden aangepakt van de auto-industrie op grondige wijze, zonder de halfslachtige en 
stuksgewijze oplossingen waarvoor nu wordt gekozen.

4. Meer gerichte inspanningen moeten worden geleverd om een vermindering aan te 
moedigen van het gebruik van zware metalen, met name lood, in afzonderlijke 
motoronderdelen. Bovenop het hoge risicopotentieel voor het milieu, heeft lood 
verwoestende effecten op de menselijke gezondheid, inclusief kanker en onomkeerbare 
orgaanschade.

5. De Commissie wordt daarom verzocht de monitoring van bestaande uitzonderingen op het 
gebruik van lood in de auto-industrie te verbeteren en een verkorting te overwegen van de 
evaluatieperiode voor het onderzoeken van de geschiktheid van beschikbare alternatieve 
technologieën met een jaar. Dit zal helpen de doelstellingen te realiseren van het derde 
gezondheidsprogramma en steunt de algemene Europa 2020-strategie.

6. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


