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Pergunta prioritária com pedido de resposta escrita P-004270/2019
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
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)

Assunto: Poluentes de navios e medidas de correção: resposta da Comissão às exigências do 
Parlamento

Dois anos após a adoção da resolução do Parlamento Europeu sobre a governação internacional dos 
oceanos, a Comissão ainda não respondeu a questões importantes neste domínio, em especial no 
que diz respeito ao transporte marítimo limpo. Por conseguinte, perguntamos quais as medidas que a 
Comissão tenciona adotar e quando tenciona fazê-lo, nos seguintes domínios:

1. Que medidas desenvolve a Comissão para intensificar «os seus esforços para incentivar e 
apoiar a utilização da eletricidade em terra para todos os navios que visitam os portos 
europeus», tal como exigido no relatório (ponto 134) e para reduzir a poluição atmosférica nas 
zonas portuárias, e estará a Comissão disposta a propor um regulamento neste domínio até 
2020, tal como preconizado no relatório (ponto 138)?

2. Está a Comissão a explorar medidas «para reduzir significativamente as emissões de óxidos de 
azoto da frota existente, incluindo uma avaliação de impacto da eventual introdução de um 
imposto sobre os óxidos de azoto e um sistema de fundos, com vista a alcançar reduções 
substanciais de forma rápida e eficaz» (ponto 142)? Tenciona a Comissão propor tais medidas?

3. Irá a Comissão propor uma proibição do recurso a sistemas de depuração em circuito aberto, 
que são alegadamente muito utilizados para respeitar as novas normas de teor de enxofre da 
OMI (que entram em vigor a partir de 2020) e que constituem uma fonte de poluição grave e em 
grande escala em águas abertas?


