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B6-xxx/2004 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie skutków stosowania morskich sonarów 
aktywnych o wysokim natężeniu sygnału dla środowiska naturalnego 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 6 i art. 174 Traktatu o Unii Europejskiej, 

– uwzględniając Konwencję NZ o prawie morza (1982 r.), 

– uwzględniając Konwencję o różnorodności biologicznej, 

– uwzględniając postanowienia dyrektywy 92/43/EWG o siedliskach, 

– uwzględniając międzynarodową konwencję o połowach wielorybów z 1946 r., 

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie komunikatu Komisji 
zatytułowanego „W kierunku strategii ochrony i zachowania środowiska morskiego” z 19 
czerwca 2003 r., 

– uwzględniając oświadczenia Komisji w odpowiedzi na pytania pisemne E-2442/01, 
E-2797/02 i pytanie ustne O-0096/02, 

– uwzględniając petycję w sprawie sonarów aktywnych o wysokim natężeniu sygnału 
skierowaną do Komisji Petycji (0611/2003) w czerwcu 2003 r., 

– uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu, 

A. zważywszy, iż  po serii udokumentowanych przypadków masowej śmierci waleni (Grecja 
1996; Wyspy Dziewicze 1998 i 1999; Wyspy Kanaryjskie 1985, 1986, 1989, 2002; 
Bahamy 2000; Madera 2000; północno-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych 
2003) kojarzonych z używaniem w pobliżu wybrzeży sonarów aktywnych średniej 
częstotliwości o wysokim natężeniu sygnału rośnie zaniepokojenie środowisk naukowych 
i opinii publicznej, 

B. zważywszy, iż rosnące grono badaczy potwierdza, że bardzo głośne dźwięki wytwarzane 
przez morskie sonary aktywne o wysokiej intensywności sygnału stanowią znaczące 
zagrożenie dla ssaków morskich, ryb i innych dziko żyjących organizmów morskich, 
czego przykładem są dowody opublikowane przez 18 naukowców europejskich w piśmie 
„Nature” (9 października 2003 r.), 

C. zważywszy na możliwy negatywny wpływ tych sonarów na rybołówstwo i już 
uszczuplone zasoby rybne we wszystkich oceanach, dowiedzione również w badaniu 
zleconym przez brytyjską Agencję Badań Obronnych (FRRI 27/94), 

D. zważywszy, iż art. 204–206 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza 
nakładają na państwa obowiązek oceny potencjalnych następstw prowadzonej przez nie 
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działalności dla środowiska morskiego i podawania do wiadomości wyników tej oceny, 

E. zważywszy, iż art. 194 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza wymaga, by 
państwa stosowały „wszelki środki (…), które są konieczne dla zapobiegania, 
zmniejszania i kontroli zanieczyszczenia środowiska morskiego z jakiegokolwiek źródła”, 

F. zważywszy, iż UE zobowiązała się decyzją nr 1600/2002/WE(2) formułującą Szósty 
Program Działań w zakresie Środowiska Naturalnego do powstrzymania spadku 
bioróżnorodności do roku 2010 w UE oraz globalnie w ramach Konwencji o 
różnorodności biologicznej i Planu Wdrożenia przyjętego na Światowym Szczycie 
Zrównoważonego Rozwoju, 

G. zważywszy, iż dla efektywnego wypełnienia tych zobowiązań natura istotnych tu ryzyk 
wymaga zastosowania podejścia, w którym nacisk kładziony będzie na zapobieganie, jak 
zapisano w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, co oznacza, że w wypadku 
wątpliwości nauki należy unikać działania, które może szkodzić bioróżnorodności i 
organizmom dziko żyjącym, 

H. zważywszy, iż Parlament Europejski w swej rezolucji z 19 czerwca 2003 r. w sprawie 
komunikatu Komisji zatytułowanego „W kierunku strategii ochrony i zachowania 
środowiska morskiego” uznał, że brak pełnej informacji nie może być wykorzystywany 
jako pretekst do uniemożliwiania stosownych działań zapobiegawczych, w szczególności 
gdy istnieją bezsporne dowody znaczącego spadku bioróżnorodności, 

I. zważywszy, iż w powyższej rezolucji Parlament Europejski wezwał Komisję do 
przedstawienia tak szybko, jak to możliwe, strategii kierunkowej w dziedzinie środowiska 
morskiego, opartej na następujących elementach: 

– zasadzie zapobiegania, obejmującej ocenę długofalowych efektów 
podejmowanych działań, zgodnie z art. 6 Traktatu; 

– koncepcji równowagi, obejmującej ustalenie kryteriów i celów ochrony, jak 
również zadań do zrealizowania; 

– Strategicznej Ocenie Środowiskowej (Strategic Environmental Assessment – 
SEA), zmierzającej do włączenia aspektów bioróżnorodności i 
środowiskowych do głównych procesów decyzyjnych; 

– zintegrowanym podejściu wobec zagrożeń powodowanych wszelką ludzką 
działalnością wpływającą na środowisko morskie oraz ostrożnej ocenie jej 
wpływu na to środowisko, jak i wzajemnego oddziaływania i zależności 
między nimi; 

– zintegrowanym podejściu do zarządzania brzegami i akwenami 
przybrzeżnymi; 

– podejściu regionalnym uwzględniającym regionalne odmienności 
charakterystyk ekologicznych i zagrożeń, jak i aspektów społeczno-
gospodarczych; 
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– strategicznym planowaniu przestrzennym w akwenach mórz przybrzeżnych 
pokrywających cały szelf kontynentalny UE, które wprowadziłoby do 
sektorowych systemów decyzyjnych podejście oparte na planach; 

1. wzywa Unię Europejską i jej Państwa Członkowskie do przyjęcia moratorium na 
rozmieszczenie sonarów aktywnych pracujących na niskich częstotliwościach (Low 
Frequency Active Sonars – LFAS) aż do zakończenia globalnej oceny ich skumulowanego 
wpływu środowiskowego na wieloryby, delfiny, ryby i inne organizmy morskie; 

2. wzywa Państwa Członkowskie do aktywnego dążenia w ramach NATO i innych 
organizacji międzynarodowych do przyjęcia moratoriów i ograniczeń dotyczących 
używania sonarów aktywnych o wysokim natężeniu sygnału w operacjach morskich oraz 
do rozwijania alternatywnych technologii; 

3. wzywa Państwa Członkowskie do pilnego przyjęcia ograniczeń geograficznych dla 
używania sonarów aktywnych o wysokim natężeniu sygnału we wrażliwych siedliskach 
morskich objętych ich jurysdykcją; 

4. wzywa Komisję Europejską do sporządzenia studium dotyczącego możliwego wpływu 
rozmieszczenia LFAS na środowisko morskie oraz przedłożenia oceny skutków obecnych 
praktyk w akwenach Unii Europejskiej; 

5. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do zainicjowania Międzynarodowego Zespołu 
Zadaniowego, który opracuje międzynarodowe porozumienia regulujące poziomy hałasu 
w oceanach, uwzględniając potrzebę unormowania i ograniczenia niekorzystnego wpływu 
na walenie sonarów antropogenicznych; 

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji. 
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