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Uznesenie Európskeho parlamentu o účinkoch vysokovýkonných aktívnych námorných 
sonarov na životné prostredie 

Európsky parlament, 

- so zreteľom na článok 6 a článok 174 Zmluvy o Európskej únii, 
 
- so zreteľom na Dohovor OSN o morskom práve (1982), 
 
- so zreteľom na Dohovor o biodiverzite, 
 
- so zreteľom na ustanovenia smernice 92/43/EHS o biotopoch, 
 
- so zreteľom na Medzinárodný dohovor o regulácii lovu veľrýb z roku 1946, 
 
- so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu týkajúce sa oznámenia Komisie: 

„Smerom k stratégii ochrany a zachovania morského životného prostredia“ z 19. júna 
2003,  

 
- so zreteľom na vyhlásenia Komisie týkajúce sa písomných otázok E-2442/01, E-2797/02 a 

ústnej otázky O-0096/02, 
 
- so zreteľom na petíciu o vysokovýkonných aktívnych sonaroch predloženú Výboru pre 

petície (0611/2003) v júni 2003, 
 
- so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku, 

 
A. keďže narastá znepokojenie vedcov a verejnosti po sériách zdokumentovaného 

masového úhynu veľrýb (v Grécku v roku 1996, na Panenských ostrovoch USA v 
rokoch 1998 a 1999, na Kanárskych ostrovoch v rokoch 1985, 1986, 1989 a 2002, na 
Bahamách v roku 2000, na Madeire v roku 2000, a na severozápadnom pobreží USA v 
roku 2003) spojeného s používaním vysokovýkonných aktívnych sonarov so strednou 
frekvenciou v pobrežných moriach, 

 
B. keďže narastajúci počet výskumov, ako aj dôkazy uverejnené 18 európskymi vedcami 

v odbornom časopise Nature (9. októbra 2003), potvrdzujú, že veľmi hlasné zvuky, 
ktoré produkujú vysokovýkonné aktívne sonary, predstavujú značnú hrozbu pre 
morské cicavce, ryby a iné formy života v oceáne, 

 
C. keďže existuje možný negatívny vplyv týchto sonarov na komerčný rybolov a na už 

znížené zásoby rýb v oceánoch na celej Zemi, o čom tiež podáva dôkaz štúdia, ktorú 
nechala vypracovať výskumná agentúra Veľkej Británie pre obranu (FRRI 27/94), 

 
D. keďže v článkoch 204-206 Dohovoru OSN o morskom práve sa vyžaduje, aby štáty 
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ohodnotili možné účinky svojich aktivít na morské životné prostredie a uverejnili 
výsledky takýchto hodnotení, 

 
E. keďže v článku 194 Dohovoru OSN o morskom práve sa vyžaduje, aby „štáty 

uskutočnili všetky nevyhnutné opatrenia na zabránenie, zníženie a kontrolu 
znečistenia morského životného prostredia z akéhokoľvek zdroja“, 

 
F. keďže podľa rozhodnutia č. 1600/2002/ES(2), v ktorom sa stanovuje šiesty akčný plán 

pre životné prostredie (6EAP), sa EÚ zaväzuje, že do roku 2010 budú zastavené straty 
biodiverzity v EÚ a v celosvetovom rozsahu sa tak zaväzuje podľa Dohovoru o 
biologickej diverzite a podľa Plánu implementácie, prijatých na Svetovom summite o 
trvalo udržateľnom rozvoji, 

 
G. keďže v záujme efektívneho splnenia týchto záväzkov si charakter zahrnutého rizika 

vyžaduje, aby sa uplatnil preventívny prístup tak, ako je to obsiahnuté v Zmluve o ES; 
t.j. v prípade vedeckých pochybností sa nesmie vykonávať žiadna činnosť, ktorá by 
mohla škodiť biodiverzite a živej prírode, 

 
H. keďže Európsky parlament sa vo svojom uznesení z 19. júna 2003, ktoré sa týka 

oznámenia Komisie: „Smerom k stratégii ochrany a zachovania morského životného 
prostredia“ domnieva, že nedostatok úplnej informačnej základne nesmie byť 
zámienkou na zabránenie náležitému preventívnemu postupu, najmä tam, kde existuje 
jasný dôkaz o závažnom úbytku biodiverzity, 

 
I. keďže v tom istom uznesení Európsky parlament vyzval Komisiu, aby čo najskôr 

predložila tematickú stratégiu o morskom životnom prostredí, ktorej základom bude:  
 

- „zásada prevencie“ vrátane hodnotenia dlhodobých účinkov politík a činností, 
v súlade s článkom 6 Zmluvy; 

- koncepcia trvalo udržateľného života, vrátane stanovenia kritérií pre hlavné 
zámery jeho ochrany a zachovania ako aj pre ciele činností;  

- dokument „Strategické hodnotenie životného prostredia“ (SEA), v záujme 
začlenenia požiadaviek na ochranu životného prostredia a biodiverzity do 
všetkých rozhodovacích postupov; 

- integrovaný prístup pri riešení problému následkov všetkých ľudských 
činností, ktoré zasahujú do morského životného prostredia, dôsledné 
hodnotenie ich vplyvu na životné prostredie mora a vzájomný účinok a 
závislosť týchto vplyvov; 

- integrovaný prístup týkajúci sa manažmentu pobrežných a otvorených morí; 

- regionálny prístup, ktorý zohľadňuje regionálne rozdiely týkajúce sa 
ekologických charakteristík, hrozieb ako aj socio-ekonomických aspektov; 

- strategické priestorové plánovanie týkajúce sa regionálnych morí, ktoré 
pokrývajú celý kontinentálny šelf EÚ, ktoré by zaviedlo plánovaný prístup k 
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odvetvovým rozhodovacím systémom; 

 
1. vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty prijať moratórium na rozmiestnenie 

aktívnych sonarov s nízkou frekvenciou (LFAS) na obdobie, kým sa neukončí 
celosvetové hodnotenie jeho narastajúceho environmentálneho vplyvu na veľryby, 
delfíny, ryby a ďalšie formy života v mori; 

 
2. vyzýva členské štáty, aby v rámci NATO a iných medzinárodných organizácií aktívne 

presadzovali prijatie moratórií a obmedzení na používanie vysokovýkonných 
aktívnych sonarov pri námorných operáciách a vývoj alternatívnych technológií; 

 
3. vyzýva členské štáty, aby bezodkladne prijali územné obmedzenia na používanie 

vysokovýkonných aktívnych sonarov v citlivých morských biotopoch pod ich 
právomocou; 

 
4. vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala štúdiu o možnom vplyve rozmiestnenia 

LFAS na morské životné prostredie a poskytla hodnotenie efektívnosti súčasných 
praktík v moriach Európskej únie; 

 
5. vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby iniciovali vytvorenie mnohonárodnej 

pracovnej skupiny, ktorá by vypracovala medzinárodné dohody, regulujúce úrovne 
hluku vo svetových oceánoch, a pritom posúdila reguláciu a obmedzenie 
nepriaznivého vplyvu antropogénnych sonarov na veľryby. 

 
6. Poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii. 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

