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B6-xxxx/2004 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par augstas intensitātes aktīvo hidrolokatoru ietekmi uz 
vidi 

Eiropas Parlaments, 

- ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 6. un 174. pantu, 
 
- ņemot vērā ANO 1982. gada Jūras tiesību konvenciju, 
 
- ņemot vērā Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, 
 
- ņemot vērā Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu un savvaļas dzīvnieku un augu 

aizsardzību, 
 
- ņemot vērā 1946. gada Starptautisko konvenciju par vaļu medībām, 
 
- ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2003. gada 19. jūnija rezolūciju par Komisijas paziņojumu 

“Par stratēģiju jūras vides aizsargāšanai un saglabāšanai”,  
 
- ņemot vērā Komisijas paziņojumus  par rakstiskajiem jautājumiem E–2442/01, E–2797/02 

un mutisko jautājumu O–0096/02, 
 
- ņemot vērā Lūgumrakstu komitejai 2003. gada jūnijā iesniegto lūgumrakstu 

Nr. 0611/2003 par augstas intensitātes aktīvajiem hidrolokatoriem, 
 
- ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu, 

 
A) tā kā ir augušas zinātnieku un sabiedrības bažas pēc daudzajiem vaļveidīgo kārtas 

dzīvnieku masveida bojāejas gadījumiem (1996. gadā Grieķijā, 1998. un 1999. gadā 
Amerikāņu Virdžīnās, 1985., 1986., 1989. un 2002. gadā Kanāriju salās, 2000. gadā 
Bahamās, 2000. gadā Madeirā un 2003. gadā pie Amerikas Savienoto Valstu 
ziemeļrietumu krastiem), kas bija saistīti ar augstas intensitātes vidējas frekvences 
aktīvo hidrolokatoru darbību piekrastes vidē; 

 
B) tā kā arvien vairāk pētījumu rezultātu, to skaitā 18 Eiropas dabas zinātnieku 

2003. gada 9. oktobrī publiskotais pierādījums, apstiprina, ka augstas intensitātes 
aktīvo hidrolokatoru radītais ļoti skaļais troksnis ir cēlonis ievērojamam jūras zīdītāju, 
zivju un citu okeāna savvaļas dzīvnieku apdraudējumam; 

 
C) tā kā ir iespējams, ka šie hidrolokatori negatīvi ietekmēs komerczveju, un zivju 

krājumi pasaules okeānos jau ir izsmelti, ko ir pierādījis arī Apvienotās Karalistes 
Aizsardzības pētījumu aģentūras uzdevumā veiktais pētījums (FRRI 27/94); 

 
D) tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijas 204.–206. pantā ir 
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noteikts, ka valstīm jānovērtē to darbības iespējamā ietekme uz jūras vidi un jāpaziņo 
šādu pētījumu rezultāti; 

 
E) tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijas 194. pantā ir noteikts, 

ka “valstīm jāveic visi pasākumi, kas ir nepieciešami, lai novērstu, samazinātu un 
kontrolētu jūras vides piesārņojumu no jebkura avota”; 

 
F) tā kā ES ar Lēmumu Nr. 1600/2002 EK, kurā ir noteikta Sestā vides rīcības 

programma, kā arī vispārējā mērogā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību un tās 
īstenošanas plānu, ko pieņēma pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu 
attīstību, ir apņēmusies līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības zudumu; 

 
G) tā kā efektīva šo saistību ievērošana, un ņemot vērā ar to saistītos riskus, prasa 

piesardzības principa ievērošanu, kā tas ir noteikts EK Līgumā, t.i., zinātnisku šaubu 
gadījumā jāizvairās no darbībām, kas varētu kaitēt bioloģiskajai daudzveidībai un 
savvaļas dzīvniekiem un augiem; 

 
H) tā kā Eiropas Parlaments 2003. gada 19. jūnija rezolūcijā par Komisijas paziņojumu 

“Par stratēģiju jūras vides aizsargāšanai un saglabāšanai” izteica nostāju, ka pilnīga 
informatīvā pamatojuma trūkumu nedrīkst izmantot kā aizbildinājumu, lai neveiktu 
vajadzīgos piesardzības pasākumus, it īpaši, ja ir skaidri pierādījumi par ievērojamu 
bioloģiskās daudzveidības pasliktināšanos; 

 
I)  tā kā šajā rezolūcijā Eiropas Parlaments aicināja Komisiju, cik ātri vien iespējams, 

sagatavot tematisku stratēģiju par jūras vidi, pamatojoties uz šādiem elementiem:  
 

- “piesardzības principu”, atbilstoši Līguma 6. pantam, kas paredz arī politikas 
un darbību ilgtermiņa ietekmes novērtēšanu; 

- ilgtspējas koncepciju, iekļaujot vides aizsardzības un saglabāšanas uzdevumu, 
kā arī darbības mērķu salīdzinošu novērtējumu; 

- stratēģisku vides novērtējumu, lai saskaņotu vides un bioloģiskās 
daudzveidības apsvērumus ar galvenajiem lēmumu pieņemšanas procesiem, 

- saskaņotu pieeju attiecībā uz draudiem, ko izraisījušas jūras vidi ietekmējošas 
cilvēku darbības, un šo darbību ietekmes uz jūras vidi, kā arī šādu ietekmju 
savstarpējās iedarbības un saistības rūpīgu novērtējumu, 

- saskaņotu pieeju piekrastes un atklātas jūras apsaimniekošanā, 

- reģionālu pieeju, kuru izstrādājot, ir ņemts vērā reģionālo atšķirību 
ekoloģiskais raksturojums, apdraudējums, kā arī sociāli ekonomiskie aspekti, 

- reģionālo jūras ūdeņu telpisko plānošanu, kas aptvert visu ES kontinentālo 
šelfu kopumā un kas liktu pamatu plānveida principam nozaru lēmumu 
pieņemšanas sistēmās; 
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1) aicina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis pieņemt moratoriju zemas frekvences 
aktīvo hidrolokatoru (LFAS) lietošanai, kamēr vispārēji novērtēs to kopējo ietekmi uz 
vidi attiecībā uz vaļiem, delfīniem, zivīm un citiem jūras dzīvniekiem; 

 
2) aicina dalībvalstis aktīvi pieprasīt, lai NATO un citas starptautiskās organizācijas 

pieņem moratoriju un ierobežojumus augstas intensitātes aktīvo hidrolokatoru darbībai 
un attīstīta alternatīvas tehnoloģijas; 

 
3) aicina dalībvalstis steidzoši pieņemt ģeogrāfiskus ierobežojumus augstas intensitātes 

aktīvajiem hidrolokatoriem viegli ietekmējamu jūras dzīvotņu izplatības vietās, kas ir 
šo valstu jurisdikcijā; 

 
4) aicina Eiropas Komisiju vadīt pētījumu par zemas frekvences aktīvo hidrolokatoru 

lietošanas iespējamo ietekmi uz jūras vidi un nodrošināt pašreizējās Eiropas 
Savienības ūdeņos īstenotās prakses iedarbības novērtējumu; 

 
5) aicina Komisiju un dalībvalstis ierosināt izveidot daudznacionālu darba grupu tādu 

starptautisko nolīgumu izstrādāšanai, kas reglamentētu trokšņu līmeni pasaules 
okeānos, ievērojot antropogēno hidrolokatoru nelabvēlīgo ietekmi uz vaļveidīgo kārtas 
dzīvniekiem; 

 
6) uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 
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