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Europos Parlamento rezoliucija dėl aukšto intensyvumo aktyviųjų laivų hidrololkatorių 
poveikio aplinkai 

Europos Parlamentas, 

- atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 ir 174 straipsnius, 
 
- atsižvelgdamas į 1982 m. priimtą Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, 
 
- atsižvelgdamas į Konvenciją dėl biologinės įvairovės, 
 
- atsižvelgdamas į Natūralių buveinių direktyvą 92/43/EEB, 
 
- atsižvelgdamas į 1946 m. Tarptautinę banginių medžioklės konvenciją, 
 
- atsižvelgdamas į Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2003 m. birželio 19 d. Komisijos 

pranešimo ,,Kuriant jūrų aplinkos apsaugos ir išsaugojimo strategiją“,  
 
- atsižvelgdamas į Komisijos pareiškimus, susijusius su klausimais raštu E-2442/01, E-

2797/02 ir klausimu žodžiu O-0096/02, 
 
- atsižvelgdamas į 2003 m. birželio mėn. Peticijų komitetui pateiktą peticiją dėl aukšto 

intensyvumo aktyviųjų hidrolokatorių,  
 
- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį, 

 

A.  kadangi mokslininkai ir visuomenė po keletos dokumentuotų masinių banginių 
 žūties atvejų (1996 m. Graikijoje,1998 ir 1999 m. JAV Virdžinijos salose,  1985, 1986, 
1989 ir 2002 m. Kanarų salose, 2000 m. Bahamų salose, 2000 m.  Madeiroje ir 2003 
m. JAV Šiaurės Vakarų pakrantėje) vis labiau nerimauja dėl aukšto  intensyvumo 
aktyviųjų vidutinio dažnio hidrolokatorių naudojimo pakrantėse, 

B. kadangi vis daugiau mokslinių tyrimų, įskaitant 2003 m. spalio 9 d. žurnale ,,Nature“ 
paskelbtus 18 mokslininkų įrodymus, patvirtina, kad laivų aukšto intensyvumo 
aktyviųjų hidrolokatorių skleidžiami labai stiprūs garsai kelia akivaizdų pavojų 
žinduoliams, žuvims ir kitai vandenynų gyvūnijai, 

 
C.  kadangi šie hidrolokatoriai gali pakenkti komercinei žuvininkystei ir jau 

sumažėjusiems žuvų telkiniams visuose pasaulio vandenynuose, kaip buvo patvirtinta 
Jungtinės Karalystės Gynybos tyrimų agentūros užsakymu atliktame tyrime (FRRI 
27/94), 

 
D. kadangi Jungtinių Tautų priimtos Jūrų teisės konvencijos 204–206 straipsniuose 
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reikalaujama, kad valstybės įvertintų galimą savo veiksmų įtaką jūrų aplinkai ir 
praneštų apie tokių įvertinimų rezultatus, 

 
E.  kadangi Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 194 straipsnyje nurodoma, kad 

,,valstybės imasi priemonių, kurios yra reikalingos išvengti, sumažinti ir kontroliuoti iš 
bet kokio šaltinio kylančią jūrų aplinkos taršą“,  

 
F.  kadangi ES yra įsipareigojusi Sprendimu Nr. 1600/2002/EC2, kuriame išdėstoma 

Šeštoji aplinkos veiksmų programa, iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą ES, o pasaulio mastu jos įsipareigojimai yra susiję su Biologinės įvairovės 
konvencija ir Aukščiausio lygio pasauliniame susitikime darnaus vystymosi 
klausimais priimtu Įgyvendinimo planu, 

 
G.  kadangi siekiant veiksmingai laikytis šių įsipareigojimų ir atsižvelgiant į rizikos 

pobūdį reikia taikyti atsargumo principą, kuris įtrauktas į EB sutartį; tai reiškia, kad 
esant moksliškai pagrįstoms abejonėms, reikia stengtis išvengti veiksmų, kurie galėtų 
pakenkti biologinei įvairovei ir gyvūnijai, 

 
H.  kadangi Europos Parlamento 2003 m. birželio 19 d. rezoliucijoje dėl Komisijos 

pranešimo ,,Kuriant jūrų aplinkos apsaugos ir išsaugojimo strategiją“ teigiama, kad 
išsamios informacijos trūkumu negalima pateisinti atitinkamų atsargumo veiksmų 
netaikymo, ypač tais atvejais, kai yra aiškių biologinės įvairovės nykimo įrodymų, 

 
I.  kadangi Europos Parlamentas toje pačioje rezoliucijoje ragino Komisiją kuo greičiau 

parengti teminę jūrų aplinkos strategiją, kuri būtų pagrįsta šiais elementais:  
 

- atsargumo principu, įskaitant ir ilgalaikio politikos sričių bei veiksmų poveikio 
vertinimą, kaip nurodyta sutarties 6 straipsnyje, 

- tvarumo principu, įskaitant apsaugos ir išsaugojimo tikslų gairių bei veiksmais 
uždavinių nustatymą,  

- Strateginiu aplinkos vertinimu (SAV) siekiant aplinkos ir biologinės įvairovės 
klausimus integruoti į pagrindinį sprendimų priėmimo procesą, 

- integruotu požiūriu, kuriuo siekiama atsiliepti į visus žmonių veiklos 
sukeliamus pavojus jūrų aplinkai ir tiksliai įvertinti tuos pavojus bei abišalią 
tokio poveikio įtaką bei priklausomybę, 

- integruotu požiūriu į pakrančių ir atviros jūros tvarkymo veiklą, 

- regioniniu požiūriu, kuris apimtų į regioninius ekologinių ypatumų, pavojų ir 
socialinių-ekonominių aspektų skirtumus, 

- strateginiu visą ES kontinentinį šelfą apjuosiančių regioninių jūrų erdvės 
planavimu, kuris į sektorines sprendimų priėmimo sistemas įdiegtų planavimu 
paremtą požiūrį, 
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1. Ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares priimti moratoriumą dėl žemo dažnio 
aktyviųjų hidrolokatorių naudojimo iki tol, kol bus baigtas visuotinis tokių 
hidrolokatorių bendro aplinkos poveikio banginiams, delfinams, žuvims ir kitai jūsų 
gyvūnijai vertinimas, 

 
2. Ragina dalyvaujančias valstybes nares NATO ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje 

aktyviai veikti, kad būtų priimti moratoriumai dėl aukšto intensyvumo aktyviųjų 
hidrolokatorių naudojimo per laivybos operacijas bei dėl alternatyvių technologijų 
vystymo, 

 
3. Ragina valstybes nares skubiai priimti geografinius aukšto intensyvumo aktyviųjų 

hidrolokatorių naudojimo apribojimus valstybių narių jurisdikcijoje esančių 
pažeidžiamų natūralių buveinių vietose,  

 
4. Ragina Europos Komisiją atlikti galimo žemo dažnio aktyviųjų hidrolokatorių 

naudojimo poveikio jūrų aplinkai vertinimo tyrimus ir pateikti dabar Europos 
Sąjungos jūrose taikomos praktikos vertinimą,  

 
5. Ragina Komisiją ir valstybes nares įsteigti tarptautinę darbo grupę, kurios tikslas būtų 

parengti tarptautinius susitarimus, reglamentuojančius triukšmo stiprumą pasaulio 
vandenynuose, siekiant reguliuoti ir sumažinti antropogeninių hidrolokatorių poveikį 
banginiams, 

 
6. Įpareigoja Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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