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B6-xxxx/2004 

Resolucija Evropskega parlamenta o vplivih aktivnih pomorskih sonarjev visoke jakosti 
na okolje 

Evropski parlament, 

− ob upoštevanju člena 6 in člena 174 Pogodbe o Evropski uniji, 
 
− ob upoštevanju Konvencije ZN o pomorskem pravu (1982) 
 
− ob upoštevanju Konvencije o biotski raznovrstnosti, 
 
− ob upoštevanju določb Direktive o habitatih 92/43/EGS 
 
− ob upoštevanju Mednarodne konvencije o lovu na kite iz leta 1946, 
 
− ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta v zvezi s sporočilom Komisije : "K 

strategiji zaščite in ohranitve morskega okolja" z dne 19. junija 2003,  
 
− ob upoštevanju izjav Komisije v zvezi z vprašanjema za pisni odgovor E-2442/01, E-

2797/02 in vprašanjem za ustni odgovor z razpravo O-0096/02 
 
− ob upoštevanju peticije o aktivnih sonarjih visoke jakosti, ki je bila junija 2003 vložena 

Odboru za peticije (0611/2003), 
 
− ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika, 
 
A ker je strokovna in splošna javnost vse bolj zaskrbljena zaradi vrste zabeleženih 

primerov množične umrljivosti kitov (Grčija 1996; Deviški otoki, ZDA 1998, 1999; 
Kanarski otoki 1985, 1986, 1989, 2002; Bahami 2000; Madeira 2000; severozahodna 
obala Združenih držav Amerike 2003), ki je povezana z uporabo aktivnih 
srednjevalovnih sonarjev visoke jakosti v obalnem okolju, 

 
B ker čedalje več raziskav, vključno z dokazi, ki jih je v Nature (9. oktobra 2003) 

objavilo 18 znanstvenikov, potrjuje, da zelo glasni zvoki, ki jih oddajajo aktivni 
pomorski sonarji visoke jakosti, zelo ogrožajo morske sesalce, ribe in ostale oceanske 
prosto živeče živali, 

 
C ker obstaja možnost negativnega vpliva teh sonarjev na komercialni ribolov in že tako 

izčrpan stalež rib po vseh oceanih sveta, kar prav tako dokazuje študija, ki jo je 
naročila Agencija za obrambne raziskave Združenih držav Amerike (FRRI 27/94), 

 
D ker členi 204-206 Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu od držav 

zahtevajo, da ocenijo morebitne učinke njihovih aktivnosti v morskem okolju in 
Združene narode obvestijo o rezultatih teh ocen, 
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E ker člen 194 Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu zahteva, da "države 

sprejmejo vse potrebne ukrepe za preprečitev, zmanjšanje in nadzor nad kakršnim koli 
onesnaževanjem obalnega okolja", 

 
F ker sklep št. 1600/2002/ES, s katerim je opredeljen Šesti okoljski akcijski program 

(6EAP), zavezuje EU, da do leta 2010 v EU in po svetu v skladu s Konvencijo o 
biotski raznovrstnosti in načrtom za izvajanje, sprejetem na svetovnem vrhu o 
trajnostnem razvoju, naredi vse za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti, 

 
G ker za učinkovito izpolnitev teh obveznosti narava vključenih tveganj zahteva, da se 

uporabi previdnostni pristop, ki ga opredeljuje Pogodba ES, kar pomeni, da se je v 
primeru pomislekov znanosti potrebno izogniti aktivnostim, ki bi škodovale biotski 
raznolikosti in živalim, 

 
H ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 19. junija 2003 o sporočilu Komisije 

"K strategiji zaščite in ohranitve morskega okolja" menil, da se pomanjkanje vseh 
potrebnih osnovnih informacij ne sme izkoriščati za izgovor za neprevidno ravnanje, 
še posebej v območjih, kjer je jasno dokazano močno znižanje biotske raznolikosti, 

 
I ker je Evropski parlament v isti resoluciji pozval Komisijo, da čim prej pripravi 

tematsko strategijo o morskem okolju, ki bo temeljila na naslednjih elementih:  
 

- na 'previdnostnem načelu', skupaj z oceno dolgoročnih učinkov politike in 
dejanj, v skladu s členom 6 Pogodbe, 

- na konceptu trajnosti, vključno z vzpostavitvijo kazalcev za zaščito in 
ohranitev ciljev kot tudi z akcijskimi cilji,  

- na strateški okoljski presoji (SEA), da bi se zahteve varstva okolja in biotske 
raznolikosti vključilo v splošen proces odločanja, 

- na celostnem pristopu do groženj, ki jih obalnemu okolju povzroča človeško 
delovanje, in na skrbni oceni njihovega vpliva na to okolje ter medsebojnega 
vpliva in soodvisnosti takih vplivov, 

- na celostnem pristopu v zvezi z obalnim in priobalnim pomorskim 
upravljanjem, 

- na regionalnem pristopu, z upoštevanjem regionalne raznolikosti v zvezi z 
ekološkimi značilnostmi, grožnjami kot tudi sociološko-ekonomskimi vidiki, 

- na strateškem pomorskem prostorskem načrtovanju za regionalna morja, ki 
pokriva ves epikontinentalni pas EU in bi uvedel pristop, ki vodi k 
načrtovanemu sektorskemu sistemu odločanja, 

 
1. poziva Evropsko unijo in njene države članice, da sprejmejo moratorij na uporabo 

aktivnih nizkovalovnih sonarjev (LFAS), dokler se ne zaključi splošna analiza skupnih 
okoljskih vplivov na kite, delfine, ribe in ostalo življenje v morju, 
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2. poziva države članice, naj si v okviru NATO in ostalih mednarodnih organizacij 

aktivno prizadevajo za sprejetje moratorijev in prepovedi uporabe aktivnih sonarjev 
visoke jakosti v operacijah mornarice in za razvoj nadomestnih tehnologij, 

 
3. poziva države članice, da nemudoma sprejmejo omejitve na uporabe aktivnih sonarjev 

visoke jakosti v občutljivih morskih habitatih pod njihovo pristojnostjo, 
 
4. poziva Evropsko komisijo, da opravi študijo o morebitnih vplivih uporabe LFAS na 

morsko okolje in priskrbi oceno učinkov obstoječih načinov v morjih Evropske unije,  
 
5. poziva Komisijo in države članice, da vzpodbudijo večnacionalno delovno skupino za 

oblikovanje mednarodnih sporazumov, ki bodo uravnavali raven hrupa v oceanih 
sveta, z upoštevanjem uredbe in omejevanja škodljivih vplivov antropogenih sonarjev 
na kite, 

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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