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B6-xxx/2004 

Euroopan parlamentin päätöslauselma merivoimien suurtehokaikuluotainten 
ympäristövaikutuksista 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 174 artiklan, 
 
– ottaa huomioon YK:n merioikeusyleissopimuksen vuodelta 1982, 
 
– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, 
 
– ottaa huomioon luontotyyppien suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY säännökset, 
 
– ottaa huomioon valaanpyynnin sääntelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 

vuodelta 1946,  
 
– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2003 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 

"Kohti meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevaa strategiaa",  
 
– ottaa huomioon komission lausumat kirjallisten kysymysten E-2442/01 ja E-2797/02 sekä 

suullisen kysymyksen O-0096/02 johdosta, 
 
– ottaa huomioon suurtehokaikuluotaimia koskevan vetoomuksen (0611/2003), joka 

toimitettiin vetoomusvaliokunnalle kesäkuussa 2003, 
 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan, 
 
A. ottaa huomioon, että tieteen harjoittajat ja kansalaiset ovat lisääntyvässä määrin 

huolissaan useista dokumentoiduista valaiden joukkokuolemista, joita on tapahtunut 
esim. Kreikassa vuonna 1996, Yhdysvaltojen Neitsytsaarilla vuosina 1998 ja 1999, 
Kanariansaarilla vuosina 1985, 1986, 1989 ja 2002, Bahamasaarilla vuonna 2000, 
Madeiralla vuonna 2000 ja Yhdysvaltojen luoteisrannikolla vuonna 2003 ja joihin 
liittyy keskitaajuisten suurtehokaikuluotainten käyttö rannikkoalueilla, 

 
B. ottaa huomioon lisääntyvän tutkimusaineiston, muun muassa 18 eurooppalaisen 

tutkijan Nature -lehdessä (9. lokakuuta 2003) julkaiseman aineiston, joka vahvistaa, 
että suurtehokaikuluotainten erittäin voimakkaat äänet ovat merkittävä uhka 
merinisäkkäille, kaloille ja muulle meren eläimistölle, 

 
C. ottaa huomioon, että näillä kaikuluotaimilla on mahdollisesti haitallinen vaikutus 

kaupalliseen kalastukseen ja jo heikentyneisiin kalakantoihin maailman valtamerillä, 
mikä on osoitettu myös Yhdistyneen kuningaskunnan Defense Research Agency -
viraston teettämässä tutkimuksessa (FRRI 27/94), 
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D. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 204–
206 artiklassa määrätään valtioita arvioimaan toimintansa mahdollisia vaikutuksia 
meriympäristöön ja tiedottamaan näiden arviointien tuloksista, 

 
E. ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 

194 artiklassa määrätään, että "valtiot ryhtyvät kaikkiin toimiin, joita eri lähteistä 
peräisin olevan meriympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, vähentäminen ja 
valvominen edellyttää", 

 
F ottaa huomioon, että EU on sitoutunut pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden 

häviämisen vuoteen 2010 mennessä päätöksellä nro 1600/2002/EY kuudennesta 
ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta sekä maailmanlaajuisesti 
biologista monimuotoisuutta koskevalla yleissopimuksella ja kestävän kehityksen 
huippukokouksessa hyväksytyllä toimeenpanosuunnitelmalla, 

 
G. ottaa huomioon, että näiden velvoitteiden tehokkaan noudattamisen kannalta asiaan 

liittyvien riskien luonne edellyttää ennalta varautumisen periaatteen noudattamista 
siten, kuin se on kirjattu EY:n perustamissopimukseen, toisin sanoen tapauksissa, 
joissa on kyseessä tieteellinen epäilys, on vältettävä toimintaa, josta saattaa aiheutua 
haittaa biologiselle monimuotoisuudelle ja eläimille, 

 
H. ottaa huomioon, että parlamentti katsoi 19. kesäkuuta 2003 komission tiedonannosta 

"Kohti meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevaa strategiaa" antamassaan 
päätöslauselmassa, että täydellisen tietämyspohjan puute ei saa olla esteenä riittäville 
ennakolta varautumista koskeville toimille etenkin, jos biologisen monimuotoisuuden 
tuhoutumisesta on selvää näyttöä, 

 
I. ottaa huomioon, että samassa päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti 

komissiota laatimaan mahdollisimman nopeasti temaattisen meriympäristöä 
käsittelevän strategian, joka perustuu seuraaviin elementteihin:  

 
– ennakolta varautumisen periaate, johon sisältyy politiikkojen ja toimien pitkän 

aikavälin riskien arviointi perustamissopimuksen 6 artiklan mukaisesti 

– kestävän kehityksen käsite, johon sisältyy vertailukohtien asettaminen suojelu- 
ja säilyttämistavoitteille sekä toimintatavoitteille 

– strateginen ympäristöarviointi (SYA) ympäristöä ja biologista 
monimuotoisuutta koskevien näkökohtien sisällyttämiseksi yleiseen 
päätöksentekoon 

– integroitu lähestymistapa, jolla käsitellään ihmisen toiminnan aiheuttamia 
uhkia meriympäristölle, niiden perusteellista arviointia, keskinäisiä vaikutuksia 
ja keskinäistä riippuvuutta 

– integroitu lähestymistapa rannikkojen ja avomerialueiden hoitoon 
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– alueellinen lähestymistapa, jossa otettaisiin huomioon ympäristöolojen, 
-uhkien ja sosioekonomisten näkökohtien alueelliset erot 

– koko Euroopan mannerjalustan kattava alueellisten merien 
merialuesuunnittelustrategia, jonka avulla otettaisiin käyttöön alakohtaisten 
päätöksentekojärjestelmien suunnittelujohtoinen lähestymistapa, 

 
1. kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita hyväksymään matalataajuisten 

kaikuluotainten (LFAS) käyttökiellon siihen saakka, että kattava arviointi niiden 
kumulatiivisista vaikutuksista valaisiin, delfiineihin, kaloihin ja muuhun meren 
eläimistöön on saatettu päätökseen; 

 
2. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään aktiivisesti Naton ja muiden kansainvälisten 

organisaatioiden piirissä kieltoihin ja rajoituksiin, jotka koskevat 
suurtehokaikuluotainten käyttöä merivoimien operaatioissa, ja pyrkimään kehittämään 
vaihtoehtoisia tekniikoita; 

 
3. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään kiireesti omalla lainkäyttöalueellaan 

maantieteellisiä rajoituksia suurtehokaikuluotainten käytölle meren herkissä 
elinympäristöissä; 

 
4. kehottaa Euroopan komissiota teettämään tutkimuksen matalataajuisten 

kaikuluotainten käytön mahdollisista vaikutuksista meriympäristöön ja arvioimaan 
nykyisten käytäntöjen vaikutuksia Euroopan unionin merialueilla;  

 
5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan monikansallisen työryhmän 

laatimaan kansainvälisiä sopimuksia, joilla säännellään maailman valtamerten 
melutasoa, ja joissa otetaan huomioon kaikuluotainten valaisiin kohdistuvien 
haitallisten vaikutusten sääntely ja rajoittaminen; 

 
6 kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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