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8.9.2017 B8-0499/5 

Ændringsforslag  5 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hvalfangst i Norge 

Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at Norge ensidigt 

opstiller egne fangstbegrænsninger; der 

henviser til, at for hvalfangstsæsonen i 

2017 har Norge forhøjet sin kvote for 

nordatlantiske vågehvaler til 999 i forhold 

til 880 i 2016; 

I. der henviser til, at Norge ensidigt 

opstiller egne fangstbegrænsninger; der 

henviser til, at for hvalfangstsæsonen i 

2017 har Norge forhøjet sin kvote for 

nordatlantiske vågehvaler til 999 i forhold 

til 880 i 2016 ud af en skønnet population 

af norske vågehvaler på 100 6151; 

________________ 

1 Skøn over bestanden af vågehvaler i det 

nordøstlige Atlanterhav baseret på informationer 

indsamlet i perioden 2008-2013, 
https://archive.iwc.int/pages/search.php. 

Or. en 

https://archive.iwc.int/pages/search.php
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8.9.2017 B8-0499/6 

Ændringsforslag  6 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hvalfangst i Norge 

Forslag til beslutning 

Betragtning N 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

N. der henviser til, at Norge er tæt 

forbundet med EU og dets politikker i 

kraft af landets medlemskab af Det 

Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde; der henviser til, at 

dette har sikret, at befolkningerne og 

regeringerne i både Norge og EU har 

opretholdt stærke kulturelle forbindelser 

og sunde handelsforbindelser og et 

engagement i forhold til arternes 

bevaring; 

N. der henviser til, at Norge og EU 

har opretholdt stærke kulturelle 

forbindelser og sunde handelsforbindelser 

gennem Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (EØS); bemærker, at 

EU's fælles fiskeri- og handelspolitikker 

ikke er omfattet af EØS-aftalen1; 

______________ 

1 http://www.efta.int/eea/eea-agreement. 

Or. en 

http://www.efta.int/eea/eea-agreement
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8.9.2017 B8-0499/7 

Ændringsforslag  7 

Paul Rübig 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hvalfangst i Norge 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. opfordrer Norge til at indstille alle 

sine kommercielle hvalfangstoperationer 

og til at overholde IWC-moratoriet; 

1. opfordrer Norge til at overveje at 

reducere sine kommercielle 

hvalfangstoperationer; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/8 

Ændringsforslag  8 

Paul Rübig 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hvalfangst i Norge 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Norge til at trække sine 

forbehold tilbage med hensyn til CITES, 

bilag I, hvor der er opført store hvalarter, 

og indstille al handel med hvalkød og 

hvalprodukter;  

2. opfordrer Norge til at overveje at 

trække sine forbehold tilbage med hensyn 

til CITES, bilag I, hvor der er opført store 

hvalarter, og indstille al handel med 

hvalkød og hvalprodukter; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/9 

Ændringsforslag  9 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hvalfangst i Norge 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. beklager, at Norge subsidierer 

hvalindustrien og fremmer forbrug og 

anvendelse af produkter, der stammer fra 

hvalfangst; opfordrer indtrængende Norge 

til at ophøre med denne støtte;  

3. beklager, at Norge fremmer forbrug 

og anvendelse af produkter, der stammer 

fra hvalfangst;  

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/10 

Ændringsforslag  10 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hvalfangst i Norge 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. opfordrer Kommissionen til at 

undersøge alle de måder, som kan sikre, at 

hvalkød ikke længere juridisk set kan 

transporteres gennem EU's havne, herunder 

ved at anbefale et forbud mod denne form 

for transport som en ekstraordinær 

foranstaltning; 

7. opfordrer Kommissionen til at 

undersøge alle de måder, som kan sikre, at 

hvalkød ikke længere juridisk set kan 

transporteres gennem EU's havne, herunder 

ved at anbefale et forbud mod denne form 

for transport som en ekstraordinær 

foranstaltning under samtidig efterlevelse 

af alle forpligtelser i henhold til 

international ret; 

Or. en 

 

 


