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Resolutie van het Europees Parlement over de milieugevolgen van hoog-actieve 
scheepssonar 

Het Europees Parlement, 

−  gelet op artikel 6 en artikel 174 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 

− gelet op de VN-Zeewet van 1982, 

− gelet op het Verdrag inzake biologische diversiteit, 

− gelet op de bepalingen van de Habitat-richtlijn 92/43/EEG, 

− gelet op het internationale walvisvaartverdrag van 1946, 

− onder verwijzing naar de resolutie van het Europees Parlement inzake de mededeling 
van de Commissie "Naar een strategie voor de bescherming en de instandhouding van 
het mariene milieu" van 19 juni 2003, 

 
− gezien de antwoorden van de Commissie op de schriftelijke vragen E-2442/01, 

E-2797/02 en mondelinge vraag O-0096/02, 
 
− gezien het verzoekschrift over actieve sonar en de invloed van actieve sonar op het 

zeemilieu (0611/2003) van juni 2003, 
 

− gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement, 
 

A. overwegende de groeiende bezorgdheid in wetenschappelijke kring en in de publieke 
opinie na een reeks gedocumenteerde massale sterftes van walvisachtige zoogdieren (in 
Griekenland, 1996; de Maagdeneilanden, 1998, 1999; de Canarische Eilanden, 1985, 
1986, 1989 en 2002; de Bahama's, 2000; Madeira, 2000; en de noordwestelijke kust van 
de Verenigde Staten, 2003) die verband houden met het gebruik van hoog-actieve 
middengolf sonar in kustgebieden, 

B. overwegende dat uit steeds meer onderzoek, o.a. door 18 Europese wetenschappers 
gepubliceerd in Nature (9 oktober 2003), blijkt dat erg luide sonargeluiden die worden 
geproduceerd door hoog-actieve scheepssonars een ernstige bedreiging vormen van 
zeezoogdieren, vis en ander zeefauna, 

C. overwegende dat deze sonars mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de commerciële 
visserij en de reeds afgenomen visbestanden in de wereldzeeën, hetgeen ook wordt 
aangetoond door een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het UK Defence 
Research Agency (FRRI 27/94), 
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D. overwegende dat de artikelen 204-206 van de VN-Zeewet staten ertoe verplichten de 
mogelijke effecten van hun activiteiten op het mariene milieu te beoordelen en de 
resultaten van deze beoordelingen bekend te maken, 

E. overwegende dat artikel 194 van de VN-Zeewet luidt dat staten alle maatregelen moeten 
nemen die nodig zijn om vervuiling van het mariene milieu te voorkomen, verminderen en 
te controleren, 

F. overwegende dat de EU er overeenkomstig Besluit 1600/2002/EG tot vaststelling van het 
Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap aan gehouden is de afname 
van de biodiversiteit in de EU tegen 2010 tot stilstand te brengen, alsmede in 
internationaal verband overeenkomstig het Verdrag inzake biologische diversiteit en het 
implementatieplan dat is aangenomen op de Wereldconferentie over duurzame 
ontwikkeling, 

G. overwegende dat de aard van de betrokken risico's, voor een effectieve naleving van de 
bepalingen, vereist dat het voorzorgsbeginsel als vastgelegd in het EG-Verdrag wordt 
toegepast, wat inhoudt dat acties waardoor de biologische diversiteit zou kunnen 
achteruitgaan in geval van wetenschappelijke twijfel moeten worden vermeden, 

H. overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 19 juni 2003 over de 
mededeling van de Commissie "Naar een strategie voor de bescherming en 
instandhouding van het mariene milieu" van mening is dat het ontbreken van volledige 
informatie niet mag leiden tot het uitblijven van passende voorzorgsmaatregelen, met 
name wanneer duidelijk bewijzen aanwezig zijn voor een aanzienlijke achteruitgang van 
de biodiversiteit, 

I. overwegende dat het Parlement in dezelfde resolutie de Commissie heeft verzocht zo 
spoedig mogelijk een thematische strategie te presenteren voor het mariene milieu, die 
gefundeerd is op de volgende elementen: 

− het voorzorgsbeginsel en een evaluatie van de langetermijngevolgen van beleid en 
maatregelen, in aansluiting op artikel 6 van het Verdrag; 

− het duurzaamheidsconcept met het vaststellen van normen voor beschermings- en 
instandhoudingsdoelstellingen en voor actiedoelen, 

 
− een strategische milieubeoordeling, met het doel milieu en biodiversiteit te integreren 

in de belangrijkste overwegingen die bij het besluitvormingsproces een rol spelen; 
 
− een geïntegreerde aanpak om het hoofd te bieden aan risico's die veroorzaakt worden 

door menselijke activiteiten die het mariene milieu bedreigen en een grondige 
beoordeling van de gevolgen ervan voor het mariene milieu en de wijze waarop ze 
elkaar beïnvloeden en in stand houden, 

 
− een geïntegreerde benadering van het kust- en off shore-beheer, 
 
− een regionale aanpak waarin zowel de regionale diversiteit van ecologische 
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karakteristieken en bedreigingen als wel sociaal-economische aspecten een rol spelen; 
 
− een strategische mariene ruimtelijke ordening voor de regionale zeeën van het gehele 

continentale plat van de EU, waarin een planmatige benadering voor de sectorale 
besluitvormingssystemen wordt geïntroduceerd; 

1. dringt er bij de Europese Unie en haar lidstaten op aan om een moratorium in te stellen 
voor het gebruik van Low Frequency Active Sonars (LFAS) totdat er een volledige 
beoordeling heeft plaatsgehad van de cumulatieve milieugevolgen voor dolfijnen, vissen 
en andere mariene levensvormen; 

2. dringt er bij de lidstaten op aan om zich in NAVO-verband en in andere internationale 
organisaties actief in te zetten voor de instelling van moratoria en beperkingen op het 
gebruik van hoog-actieve sonar in het scheepsverkeer en alternatieve technologieën te 
ontwikkelen; 

3. dringt er bij de lidstaten op aan dringend geografische beperkingen in te stellen voor het 
gebruik van hoog-actieve sonar in de kwetsbare mariene habitats die onder hun jurisdictie 
vallen; 

4. dringt er bij de Europese Commissie op aan om een onderzoek in te stellen naar de 
mogelijke gevolgen voor het mariene milieu van het gebruik van LFAS, en de resultaten 
bekend te maken van de beoordeling van de effecten van de huidige praktijk in de zeeën 
van de Europese Unie; 

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten een multinationale taskforce op te zetten die 
internationale overeenkomsten moet opstellen waarin de geluidsniveaus in de wereldzeeën 
worden gereguleerd met het oog op de regulering en beperking van de negatieve gevolgen 
van anthropogene sonar op walvisachtige zoogdieren; 

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en aan de 
Commissie. 
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