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Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-004270/2019
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tiemo Wölken (S&D), Jytte Guteland (S&D), Ismail Ertug (S&D), Delara Burkhardt (S&D), Sara 
Cerdas (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), 
Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Chris Davies (Renew), Catherine 
Chabaud (Renew), Peter Liese (PPE)

Betreft: Vervuiling door de scheepvaart en oplossingen: antwoord van de Commissie op de eisen 
van het Parlement

Twee jaar nadat de resolutie van het Parlement over internationale oceaangovernance is 
aangenomen, heeft de Commissie nog steeds geen antwoord geboden op de belangrijke kwesties die 
erin aan bod komen, met name schone scheepvaart. Daarom vragen wij welke stappen de 
Commissie voornemens is te zetten op de volgende gebieden, en wanneer:

1. Welke maatregelen neemt de Commissie om “zich meer [in te spannen] om het gebruik van 
walstroom door alle schepen die Europese havens aandoen aan te moedigen en te 
ondersteunen”, zoals in het verslag wordt gevraagd (paragraaf 134), teneinde de luchtvervuiling 
in havengebieden te verminderen, en is ze bereid om tegen 2020 een verordening op dit gebied 
voor te stellen, zoals in het verslag wordt gevraagd (paragraaf 138)?

2. Is de Commissie aan het nadenken over “maatregelen waarmee de uitstoot van stikstofoxide 
door bestaande schepen aanzienlijk kan worden verlaagd, [waaronder] een effectbeoordeling [...] 
van een heffing op stikstofoxide en een fondsensysteem hiervoor, met als doel deze uitstoot snel 
en daadwerkelijk aanzienlijk te verlagen” (paragraaf 142)? Is zij voornemens dergelijke 
maatregelen voor te stellen?

3. Is de Commissie van plan een verbod voor te stellen op het gebruik van “open loop scrubbers” 
(wassers is open modus), die naar verluidt vaak worden gebruikt om te voldoen aan de nieuwe 
IMO-normen voor zwavel die in 2020 in werking treden, maar die een bron zijn van ernstige en 
grootschalige vervuiling in open wateren?


