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B6-.../2004 

Europaparlamentets resolution om miljökonsekvenserna av högintensiva aktiva 
sonarsystem 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 6 och artikel 174 i EU-fördraget, 
 
– med beaktande av FN:s havsrättskonvention (1982), 
 
– med beaktande av konventionen om biologisk mångfald, 
 
– med beaktande av livsmiljödirektivet 92/43/EEG, 
 
– med beaktande av den internationella valfångstkonventionen från 1946, 
 
– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 19 juni 2003 om 

kommissionens meddelande ”Mot en strategi för att skydda och bevara den marina 
miljön”, 

 
– med beaktande av kommissionens uttalanden om de skriftliga frågorna E–2442/01 och 

E–2797/02 samt den muntliga frågan O–0096/02, 
 
– med beaktande av den framställning (0611/2003) som ingavs till utskottet för 

framställningar i juni 2003 angående aktiva sonarsystem och effekterna av dessa på det 
marina livet , 

 
– med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Oron bland forskare och allmänhet stiger efter en rad dokumenterade fall av massdöd 
bland valdjur (Grekland 1996, Amerikanska Jungfruöarna 1998 och 1999, Kanarieöarna 
1985, 1986, 1989 och 2002, Bahamas 2000, Madeira 2000 samt Förenta staternas 
västkust 2003), vilka kan kopplas till bruket av högintensiva aktiva sonarsystem på 
mellanvåg i kustområden. 

B. Allt mer forskning, som bland annat dokumenterats av 18 europeiska vetenskapsmän i 
tidskriften Nature (9 oktober 2003), bekräftar att mycket höga ljud från högintensiva 
aktiva sonarsystem utgör ett betydande hot mot vattendäggdjur, fiskar och andra marina 
livsformer. 

 
C. Dessa sonarsystem kan få negativa följder för det kommersiella fisket och de redan 

utarmade fiskebestånden runt om i världens hav, vilket även bekräftas av en studie som 
utförts av det brittiska försvarets forskningsinstitut (FRRI 27/94). 

 



 

RE\540103SV.doc 3/4 PE 347.036 

 SV 

D.  Enligt artiklarna 204–206 i havsrättskonventionen skall staterna företa utvärderingar av 
de möjliga effekterna av sin verksamhet på den marina miljön och tillkännage resultaten 
av dessa utvärderingar. 

 
E. Enligt artikel 194 i FN:s havsrättskonvention skall staterna vidta alla åtgärder som krävs 

för att förhindra, minska och kontrollera föroreningar av den marina miljön från alla 
källor. 

 
F. EU har genom beslut 1600/2002/EG om fastställande av gemenskapens sjätte 

miljöhandlingsprogram åtagit sig att stoppa förlusten av biologisk mångfald senast 2010 
på EU-nivå, och globalt genom konventionen om biologisk mångfald och 
genomförandeplanen som antogs vid världstoppmötet om hållbar utveckling. 

 
G. Riskerna är av sådant slag att försiktighetsprincipen, i enlighet med EG-fördraget, måste 

tillämpas för att dessa skyldigheter verkligen skall kunna efterlevas, dvs. om det råder 
vetenskapliga tvivel måste verksamhet som kan vara skadlig för mångfalden och för 
djur- och växtlivet undvikas. 

 
H.  Europaparlamentet ansåg i sin resolution av den 19 juni 2003 om kommissionens 

meddelande ”Mot en strategi för att skydda och bevara den marina miljön” att 
avsaknaden av en fullständig kunskapsbas inte får användas i syfte att förhindra 
lämpliga försiktighetsåtgärder, framför allt när det finns klara bevis på en tydligt 
minskad biologisk mångfald. 

 
I. I samma resolution bad Europaparlamentet kommissionen att så snart som möjligt lägga 

fram en tematisk strategi för den marina miljön, med utgångspunkt i följande:  
 

– Försiktighetsprincipen, inbegripet en bedömning av de långsiktiga effekterna av 
riktlinjer och åtgärder, i enlighet med artikel 6 i EG-fördraget. 

– Begreppet hållbarhet, inbegripet riktmärken för åtgärdsmålen och för målen om 
att skydda och bevara miljön. 

– En strategisk miljöbedömning i syfte att integrera miljömässiga överväganden och 
hänsyn till den biologiska mångfalden i den allmänna beslutsprocessen. 

– En integrerad strategi för att möta hot orsakade av alla de mänskliga aktiviteter 
som påverkar den marina miljön och en grundlig bedömning av deras effekter på 
den marina miljön samt hur människans aktiviteter i sin tur påverkas och är 
beroende av dessa effekter. 

– En strategi för integrerad förvaltning av kust- och havsområden. 

– En regional strategi som tar hänsyn till regionala skillnader vad gäller 
miljöegenskaper, hot och socioekonomiska aspekter. 

– En strategisk marin rumsplanering för de regionala havsområdena inom hela den 
europeiska kontinentalsockeln, för att systemet för sektorsvis beslutsfattande skall 
få en planmässig prägel. 
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1. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att införa ett moratorium för 

användningen av lågfrekventa aktiva sonarsystem till dess att en helhetsbedömning av 
dess samlade miljökonsekvenser för valar, delfiner, fiskar och andra marina livsformer 
är klar. 

 
2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom Nato och andra internationella 

organisationer aktivt verka för antagandet av moratorier och restriktioner vad gäller 
användningen av högintensiva aktiva sonarsystem i marina operationer och för 
utvecklingen av alternativ teknik. 

 
3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att snarast införa geografiska 

restriktioner för användningen av högintensiva aktiva sonarsystem i känsliga marina 
livsmiljöer som faller under deras behörighetsområde. 

 
4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att företa en studie av de möjliga 

effekterna av lågfrekventa aktiva sonarsystem på den marina miljön och att 
tillhandahålla en konsekvensbedömning av dagens metoder på EU:s vatten. 

 
5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta en 

multinationell arbetsgrupp för att ta fram internationella avtal om ljudnivåerna i 
världens hav med avseende på en reglering och begränsning av de antropogena 
sonarsystemens skadliga effekter på valdjur. 

 
6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 
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