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B6-0000/2004 

Resolução do Parlamento Europeu sobre os efeitos ambientais dos sonares navais 
activos de alta intensidade 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta os artigos 6º e 174º do TUE, 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1982), 

– Tendo em conta a Convenção sobre a Biodiversidade, 

– Tendo em conta as disposições da Directiva 92/43/CEE, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens, 

– Tendo em conta a Convenção Internacional para a Regulação da Actividade Baleeira, de 
1946, 

– Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão 
"Rumo a uma estratégia de protecção e de conservação do meio marinho", de 19 de Junho 
de 2003, 

– Tendo em conta as declarações da Comissão relativamente às perguntas escritas 
E-2442/01 e E-2797/02 e à pergunta oral O-0096/02, 

– Tendo em conta a petição sobre sonares activos de alta intensidade apresentada à 
Comissão das Petições (0611/2003) em Junho de 2003, 

– Tendo em conta o nº 5 do artigo 108º do seu Regimento, 

A. Considerando que está a aumentar a preocupação do público e dos meios científicos na 
sequência de uma série documentada de mortes em massa de cetáceos (Grécia, 1996; Ilhas 
Virgens dos EUA, 1998 e 1999; Ilhas Canárias, 1985, 1986, 1989 e 2002; Bahamas, 2000; 
Madeira, 2000; costa noroeste dos EUA, 2003) associada à utilização de sonares activos 
de alta intensidade e de frequência média em ambientes costeiros, 

B. Considerando que um conjunto crescente de investigações - incluindo provas publicadas 
por 18 cientistas europeus na revista Nature (9 de Outubro de 2003) - confirma que os 
fortíssimos sons produzidos pelos sonares navais activos de alta intensidade constituem 
uma ameaça significativa para os mamíferos marinhos, os peixes e outra vida selvagem 
dos oceanos, 

C. Considerando que estes sonares têm um impacto potencialmente negativo na pesca 
comercial e nos recursos haliêuticos já dizimados dos oceanos de todo o mundo, o que 
também é comprovado por um estudo encomendado pela Agência de Investigação de 
Defesa do Reino Unido (FRRI 27/94), 
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D. Considerando que os artigos 204º-206º da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar 
obrigam os Estados a avaliar os efeitos potenciais das actividades para o meio marinho e a 
publicar relatórios sobre os resultados dessas avaliações, 

E. Considerando que o artigo 194º da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar obriga os 
Estados a "tomar (...) todas as medidas (...) que sejam necessárias para prevenir, reduzir e 
controlar a poluição do meio marinho, qualquer que seja a sua fonte", 

F. Considerando que a UE é obrigada a pôr termo à perda de biodiversidade no seu território 
até 2010, nos termos da Decisão nº 1600/2002/CE, que estabelece o sexto programa 
comunitário de acção em matéria de ambiente (6º PAA), e globalmente nos termos da 
Convenção sobre a Biodiversidade e do Plano de Execução sobre Desenvolvimento 
Sustentável aprovado na Cimeira Mundial, 

G. Considerando que, com vista a cumprir eficazmente estas obrigações, a natureza dos 
riscos envolvidos exige a aplicação da abordagem de precaução, tal como está consagrada 
no Tratado CE - isto é, que em caso de dúvida científica é imperativo evitar acções que 
possam causar danos à biodiversidade e à vida selvagem, 

H. Considerando que o Parlamento Europeu - na sua resolução de 19 de Junho de 2003 sobre 
a Comunicação da Comissão "Rumo a uma estratégia de protecção e de conservação do 
meio marinho" - considerou que a falta de uma base de informações completa não deve 
ser usada como pretexto para impedir a acção de precaução adequada, particularmente 
quando houver provas claras de um declínio significativo da biodiversidade, 

I. Considerando que na mesma resolução o Parlamento Europeu exortava a Comissão a 
apresentar, o mais depressa possível, uma estratégia temática sobre o meio marinho 
baseada nos seguintes elementos: 

- o "princípio da precaução", incluindo a avaliação dos efeitos a longo prazo das 
políticas e acções, em conformidade com o artigo 6º do Tratado; 

- o conceito da sustentabilidade, incluindo a criação de critérios de referência para os 
objectivos de conservação e protecção, bem como metas de acção; 

- uma avaliação ambiental estratégica (AAE), a fim de integrar as considerações 
relativas ao ambiente e à biodiversidade na actividade decisória principal; 

- uma abordagem integrada com vista a abordar as ameaças decorrentes de todas as 
actividades humanas que afectam o ambiente marinho, bem como uma avaliação 
cuidadosa do seu impacto sobre este ambiente e da dependência e influência mútuas 
destes impactos; 

- uma abordagem integrada relativamente à gestão marinha costeira e ao largo da costa; 

- uma abordagem regional que tome em consideração as diversidades regionais em 
matéria de características ecológicas, as ameaças e os aspectos sócioeconómicos; 

- um planeamento estratégico do espaço marinho para os mares regionais, abrangendo a 
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plataforma continental da UE na globalidade, o que introduziria uma abordagem 
planificada dos sistemas decisórios sectoriais; 

1. Exorta a UE e os seus Estados-Membros a adoptarem uma moratória relativamente à 
instalação de sonares activos de baixa frequência (LFAS) até estar concluída uma 
avaliação global do seu impacto ambiental acumulado sobre as baleias, os golfinhos, os 
peixes e outra vida marinha; 

2. Exorta os Estados-Membros a prosseguirem activamente - no contexto da NATO e de 
outras organizações internacionais - a adopção de moratórias e restrições à utilização de 
sonares activos de alta intensidade em operações navais e o desenvolvimento de 
tecnologias alternativas; 

3. Exorta os Estados-Membros a adoptarem urgentemente restrições geográficas à utilização 
de sonares activos de alta intensidade em habitats marinhos sensíveis sob a sua jurisdição; 

4. Exorta a Comissão a efectuar um estudo acerca do impacto potencial sobre o meio 
marinho da instalação de LFAS e a fornecer uma avaliação dos efeitos das práticas actuais 
nos mares da UE; 

5. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a criarem um Grupo de Trabalho Multinacional 
com vista a desenvolver acordos internacionais para regular os níveis de ruído nos 
oceanos mundiais, tendo em consideração a regulamentação e limitação do impacto 
adverso dos sonares antropogénicos sobre os cetáceos; 

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 
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