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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
2004 2009 

Έγγραφο Συνόδου 

31 Αυγούστου 2004 B6-xxx/2004 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
σε συνέχεια της Προφορικής Ερωτήσεως B6-000/2004 

σύµφωνα µε το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισµού 

του Karl-Heinz Florenz 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφαλείας 
των Τροφίµων 

σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ενεργών ναυτικών 
ηχοεντοπιστών υψηλής έντασης (sonar) 
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B6-xxxx/2004 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των ενεργών ναυτικών ηχοεντοπιστών υψηλής έντασης (sonar) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 174 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
 
- έχοντας υπόψη τη Σύµβαση των ΗΕ για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (1982), 
 
- έχοντας υπόψη τη Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, 
 
- έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Οδηγίας για τους Οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ, 
 
- έχοντας υπόψη τη ∆ιεθνή Σύµβαση του 1946 για τη Φαλαινοθηρία, 
 
- έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση 

της Επιτροπής: "Προς µια στρατηγική για την προστασία και διαφύλαξη του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος" της 19ης Ιουνίου 2003, 

 
- έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής επί των γραπτών ερωτήσεων E-2442/01, E-

2797/02 και επί της προφορικής ερωτήσεως O-0096/02, 
 
- έχοντας υπόψη την αναφορά για τους ενεργούς ηχοεντοπιστές υψηλής έντασης που 

υποβλήθηκε στην Επιτροπή Αναφορών (0611/2003) τον Ιούνιο 2003, 
 
- έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισµού του, 

 
Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι εντείνονται οι ανησυχίες επιστηµόνων και πολιτών µετά από 

σειρά τεκµηριωµένων µαζικών θανάτων κητοειδών (στην Ελλάδα το 1996· στα Virgin 
Islands των ΗΠΑ το 1998 και 1999· στις Κανάριες Νήσους το 1985, 1986, 1989 και 
2002· στις Μπαχάµες το 2000· στη Μαδέρα το 2000· και στη βορειοδυτική ακτή των 
ΗΠΑ το 2003) που σχετίζονται µε τη χρήση ενεργών ηχοεντοπιστών µεσαίων 
συχνοτήτων υψηλής έντασης σε παράκτιες περιοχές, 

 
Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι διογκούµενα ερευνητικά στοιχεία, περιλαµβανοµένων των 

στοιχείων που δηµοσίευσαν 18 Ευρωπαίοι επιστήµονες στο περιοδικό Nature (9 
Οκτωβρίου 2003), καταδεικνύουν ότι οι ισχυρότατοι ήχοι που παράγουν οι ναυτικοί 
ενεργοί ηχοεντοπιστές υψηλής έντασης συνιστούν σηµαντική απειλή κατά των 
θαλασσίων θηλαστικών, των ιχθύων και των λοιπών θαλασσίων ειδών, 

 
Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ηχοεντοπιστές ενδέχεται να έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις επί της εµπορικής αλιείας και των ήδη εξαντληµένων αποθεµάτων ιχθύων 
στους ωκεανούς της υφηλίου, γεγονός που αποδεικνύεται και από µελέτη που ανέθεσε 
η Υπηρεσία Αµυντικών Ερευνών του ΗΒ (FRRI 27/94), 



 

RE\540103EL.doc 3/4 PE 347.036 

 EL 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 204-206 της Σύµβασης των ΗΕ για το ∆ίκαιο της 
Θάλασσας υποχρεώνουν τα κράτη να αξιολογούν τις δυνητικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων τους επί του θαλασσίου περιβάλλοντος και να κοινοποιούν τα 
αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών, 

 
Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 194 της Σύµβασης των ΗΕ για το ∆ίκαιο της 

Θάλασσας αναφέρει ότι τα κράτη λαµβάνουν όλα τα µέτρα που είναι απαραίτητα 
προκειµένου να προλάβουν, περιορίσουν και ελέγξουν τη ρύπανση του θαλασσίου 
περιβάλλοντος από οιαδήποτε πηγή, 

 
ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσµευθεί µε την Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ(2) 

περί θεσπίσεως του 6ου Περιβαλλοντικού Προγράµµατος ∆ράσης (6EAP) να 
αναχαιτίσει την απώλεια βιολογικής ποικιλότητας µέχρι το 2010 στην ΕΕ και ανά τον 
κόσµο σύµφωνα µε τη Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα και το Πρόγραµµα 
Εφαρµογής που εγκρίθηκε από την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, 

 
Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι για την αποτελεσµατική τήρηση των υποχρεώσεων αυτών η 

φύση των κινδύνων συνεπάγεται την εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης, ως 
καθιερώνεται στη Συνθήκη ΕΚ· δηλαδή, σε περίπτωση επιστηµονικών αµφιβολιών 
πρέπει να αποφεύγονται οι ενέργειες που µπορούν να ζηµιώσουν τη βιοποικιλότητα 
και την πανίδα, 

 
Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί στο ψήφισµά του επί της 

ανακοινώσεως της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2003: "Προς µια στρατηγική για την 
προστασία και διαφύλαξη του θαλασσίου περιβάλλοντος" ότι η έλλειψη πλήρους 
τεκµηρίωσης δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως πρόσχηµα για την αποφυγή της 
ανάληψης των δεουσών προληπτικών ενεργειών, ιδίως όπου υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις για τη σηµαντική υποβάθµιση της βιολογικής ποικιλότητας, 

 
Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στο ίδιο ψήφισµα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούσε την 

Επιτροπή να προτείνει, το συντοµότερο δυνατόν, θεµατική στρατηγική για το 
θαλάσσιο περιβάλλον, βασισµένη στα κάτωθι στοιχεία: 

 
- την 'αρχή της προφύλαξης', συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης των 

µακροπρόθεσµων επιπτώσεων πολιτικών και δράσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 
6 της Συνθήκης· 

- την έννοια της βιωσιµότητας, συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης όρων 
αναφοράς για στόχους προστασίας και διαφύλαξης καθώς και δράσης· 

- Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ), προς ενσωµάτωση θεµάτων 
που άπτονται του περιβάλλοντος και της βιολογικής ποικιλότητας στη βασική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων· 

- ολοκληρωµένη προσέγγιση προς εξέταση των απειλών από όλες τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον και 
προσεκτική εκτίµηση των επιπτώσεών τους επί του περιβάλλοντος αυτού και 
της αµοιβαίας επιρροής και εξάρτησης των επιπτώσεων αυτών· 
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- ολοκληρωµένη προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων 
στα παράκτια και ανοικτά ύδατα· 

- περιφερειακή προσέγγιση που να λαµβάνει υπόψη περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες όσον αφορά τα οικολογικά χαρακτηριστικά, τις απειλές καθώς 
και κοινωνικο-οικονοµικές πτυχές· 

- στρατηγική θαλάσσια χωροταξία για τις περιφερειακές θάλασσες που 
καλύπτουν ολόκληρη την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της ΕΕ, γεγονός που θα 
εισήγαγε τη βάσει σχεδιασµού προσέγγιση των τοµεακών συστηµάτων λήψης 
αποφάσεων· 

 
1. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της να εγκρίνουν αναστολή της 

ανάπτυξης Ενεργών Ηχοεντοπιστών Χαµηλής Συχνότητας (Low Frequency Active 
Sonars - LFAS) µέχρις ότου ολοκληρωθεί η συνολική αξιολόγηση των σωρευτικών 
τους περιβαλλοντικών επιπτώσεων επί φαλαινών, δελφινιών, ιχθύων και άλλων 
θαλασσίων ειδών· 

 
2. καλεί τα κράτη µέλη να υποστηρίξουν ενεργώς στα πλαίσια του NATO και άλλων 

διεθνών οργανισµών την έγκριση αναστολών και περιορισµών της χρήσης ενεργών 
ηχοεντοπιστών υψηλής έντασης σε ναυτικές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη 
εναλλακτικών τεχνολογιών· 

 
3. καλεί τα κράτη µέλη να εγκρίνουν επειγόντως γεωγραφικούς περιορισµούς της 

χρήσης ενεργών ηχοεντοπιστών υψηλής έντασης σε ευαίσθητους θαλάσσιους 
οικοτόπους της δικαιοδοσίας τους· 

 
4. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει µελέτη της δυνητικής επίπτωσης της 

ανάπτυξης LFAS επί του θαλασσίου περιβάλλοντος και να παρουσιάσει εκτίµηση των 
επιπτώσεων των σηµερινών πρακτικών επί των θαλασσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 
5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συστήσουν διεθνή Task Force προς 

ανάπτυξη διεθνών συµφωνιών που θα ρυθµίζουν τα επίπεδα θορύβου στους ωκεανούς 
της υφηλίου λαµβάνοντας υπόψη τη ρύθµιση και τον περιορισµό των αρνητικών 
επιπτώσεων των ανθρωπογενών ηχοεντοπιστών επί των κητοειδών· 

 
6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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