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B6-xxx/2004 

Európai parlamenti állásfoglalás a nagy teljesítményű aktív tengeri hanglokátorok 
környezeti hatásairól 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 6. és 174. cikkére 

– tekintettel a Tengerjogi ENSZ-egyezményre (1982) 

– tekintettel a Biodiverzitásról szóló egyezményre 

– tekintettel a 92/43/EEC számú, a lakókörnyezetről szóló irányelvben foglaltakra 

– tekintettel az 1946-os Nemzetközi Bálnavadászati Egyezményre 

– tekintettel az Európai Parlament 2003. június 19-i állásfoglalására „a tengeri környezet 
védelmét és megőrzését szolgáló stratégiáról” szóló bizottsági közleményre; 

– tekintettel az E-2442/01 és E-2797/02 számú írásban, valamint az O-0096/02 számú 
szóban megválaszolandó kérdésre vonatkozó bizottsági nyilatkozatokra, 

– tekintettel a nagy teljesítményű aktív hanglokátorokról szóló, a Petíciós Bizottsághoz 
2003 júniusában eljuttatott petícióra (0611/2003), 

– tekintettel Eljárási Szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére, 

A. mivel növekvőben van a tudós világ és a közvélemény aggodalma a cetfélék tömeges, a 
nagy teljesítményű, középfrekvenciájú aktív hanglokátorok partközeli használatával 
összefüggő pusztulásának számos bizonyított esetét követően (Görögország, 1996; az 
amerikai Virgin-szigetek, 1998 és 1999; a Kanári-szigetek, 1985, 1986, 1989 és 2002; a 
Bahama-szigetek, 2000; Madeira, 2000; valamint az Egyesült Államok észak-keleti 
partvidéke, 2003), 

B. mivel egyre több kutatási anyag, ideértve a 18 európai tudós által publikált Nature-
cikkben foglalt bizonyítékokat (2003. október 9.) igazolja, hogy a nagy teljesítményű 
aktív tengeri hanglokátorok által kibocsátott rendkívül hangos zaj jelentős veszélyt jelent a 
tengeri emlősökre, a halakra és a többi tengeri élőlényre, 

C. mivel ezen hanglokátoroknak potenciálisan negatív hatásuk lehet a kereskedelmi célú 
halászatra és a világ óceánjaiban már jócskán felélt halállományra, amit az egyesült 
királyságbeli Defence Research Agency (Védelmi Kutatóintézet) is megerősít (FRRI 
27/94), 

D. mivel az ENSZ Tengerjogi egyezményének 204-206. cikke megköveteli az államoktól, 
hogy mérjék fel tevékenységeiknek a tengeri környezetre kifejtett hatását, és tegyék közzé 
ezen felmérések eredményeit, 
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E. mivel az ENSZ Tengerjogi egyezményének 194. cikke megköveteli, hogy „az államok 
tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést a bármiféle forrásból származó, a tengeri 
környezetet szennyező tevékenység megelőzésére, korlátozására és ellenőrzésére”, 

F. mivel az EU elkötelezettje az 1600/2002/EK számú határozat által megalkotott 6. 
Környezeti akcióprogramnak (6EAP), mely a biodiverzitás csökkenését 2010-re az EU-
ban, a Biológiai diverzitásról szóló egyezmény, illetve a Fenntartható fejlődésről szóló 
világcsúcson elfogadott megvalósítási terv alapján pedig globálisan kívánja megvalósítani, 

G. mivel ezen kötelezettségek hatékony teljesítéséhez a felmerülő kockázatok természete az 
EK-szerződés szerint megköveteli az elővigyázatos megközelítés alkalmazását; azaz 
tudományos kétely esetén a biodiverzitást és a vadvilágot esetlegesen romboló 
tevékenységeket kerülni kell, 

H. mivel az Európai Parlament 2003. június 19-i, „a tengeri környezet védelmét és 
megőrzését szolgáló stratégiáról” szóló bizottsági közleménnyel kapcsolatos 
állásfoglalásában úgy vélte, hogy a tény, hogy nem létezik teljes információs bázis, még 
nem ok a megfelelő megelőzési tevékenységek hiányára, különösen ha világos bizonyíték 
van a biodiverzitásban bekövetkezett jelentős csökkenésre, 

I. mivel a szóban forgó állásfoglalásban az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy a 
lehető legrövidebb időn belül álljon elő egy, a tengeri környezetről szóló tematikus 
stratégiával, mely az alábbi alapokon nyugszik: 

- az „elővigyázatosság elvén”, beleértve a politikák és akcióprogramok hosszú távú 
értékelését, a Szerződés 6. cikkének megfelelően; 

- a fenntarthatóság elvén, beleértve a megóvási és megőrzési célok és akcióprogramok 
számára kijelölendő jelzésértékű szinteket; 

- a Stratégiai Környezeti Felmérésen (SEA), annak érdekében, hogy a környezeti és a 
biodiverzitással kapcsolatos megfontolások integrálhatók lehessenek a döntéshozatali 
folyamat főáramába; 

- a tengeri környezetre hatással lévő emberi tevékenység által okozott veszélyek 
integrált megközelítésén, illetve a környezetre gyakorolt hatásukról szóló óvatos 
értékelésen, valamint az ezen hatások kölcsönhatásán és egymástól való függésén; 

- a partmenti és partközeli tengeri tevékenységek integrált megközelítésén; 

- egy regionális megközelítésen, mely figyelembe veszi az ökológiai jellemzők, a 
fenyegetettségek, valamint a társadalmi-gazdasági szempontok regionális diverzitását; 

- stratégiai tengeri területi tervezésen az EU teljes kontinentális talapzatát lefedő 
regionális tengerekre, mely bevezetné a tervirányított megközelítést az ágazati 
döntéshozatali rendszerekbe; 

1. Felszólítja az Európai Uniót és tagállamait, hogy fogadják el az alacsony frekvenciájú 
aktív hanglokátorok (LFAS) felállítására vonatkozó moratóriumot mindaddig, míg 
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azoknak a bálnákra, delfinekre, halakra és más tengeri élőlényekre kifejtett környezeti 
hatását egy globális értékelés nem összegzi; 

2. Felszólítja a tagállamokat, hogy aktívan támogassák a NATO-ban és más nemzetközi 
szervezetekben a tengeri tevékenységek során használt nagy teljesítményű aktív 
hanglokátorokra vonatkozó moratóriumok és korlátozások elfogadását, valamint alternatív 
technológiák fejlesztését; 

3. Felszólítja a tagállamokat, hogy saját hatáskörükön belül sürgősen fogadjanak el földrajzi 
korlátozásokat a nagy teljesítményű aktív hanglokátorok érzékeny tengeri környezetben 
történő használatáról; 

4. Felszólítja az Európai Bizottságot, hogy végezzen tanulmányt az alacsony frekvenciájú 
aktív hanglokátorok felállításának hatásairól a tengeri környezetre, és tegyen közzé egy 
értékelést az Európai Unió felségvizeiben jelenleg folyó tevékenységek hatásairól; 

5. Felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezdeményezzék egy többnemzetiségű 
műveleti egység létrehozását, mely a világ óceánjaiban előforduló hangszintek 
szabályozásáról és korlátozásáról szóló egyezményeket fejlesztené, figyelembe véve az 
antropogén hanglokátoroknak a cetfélékre gyakorolt káros hatásának szabályozását és 
korlátozását. 

6. Utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácshoz és a Bizottsághoz. 
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