
1129040.LV PE 540.986 

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000058/2017 

Komisijai 
Reglamenta 128. pants 

Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, 

Keith Taylor, Eleonora Evi 
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Temats: Vaļu medības Norvēģijā 

Starptautiskā Vaļu medību komiteja (IWC) 1986. gadā ieviesa vispasaules moratoriju attiecībā uz vaļu 
medībām komerciālos nolūkos. Tomēr Norvēģija turpināja vaļu medības un 1993. gadā pilnībā atsāka 
vaļu medības komerciālos nolūkos, izmantojot oficiālu iebildumu pret moratoriju, kā arī atrunas 
attiecībā uz CITES sarakstu. Norvēģija nosaka pati savus nozvejas limitus. Tā palielināja 
Ziemeļatlantijas mazā joslvaļa medību kvotu no 888 vaļiem 2016. gadā līdz 999 vaļiem 2017. gada 
vaļu medību sezonā. Vairākas NVO ir ziņojušas par to, ka pēdējos gados ir krasi pieaudzis Norvēģijas 
vaļu gaļas eksports. Daļu no šī eksporta piegādā caur ES ostām. Piemēram, saskaņā ar Dzīvnieku 
labturības institūtu, tikai 2016. gada oktobrī vien uz Japānu eksportēja 2948 kg Norvēģijas vaļu 
produktu, kurus pārvadāja caur vismaz trijām ES ostām. Vaļu gaļas pārvadājumi caur ES ostām ir 
atļauti, ja sūtījumiem ir pievienota derīga CITES dokumentācija saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 
Nr. 338/97. 

1. Kādas darbības Komisija ir līdz šim veikusi, lai pārliecinātu Norvēģiju pārtraukt vaļu medības un 
ievērot IWC moratoriju? Vai Komisija izmantos savu ietekmi nākamajās CITES un IWC 
sanāksmēs, lai rosinātu līgumslēdzējas valdības pieņemt kopēju nostāju, mudinot Norvēģiju 
nekavējoties pārtraukt visas vaļu medību darbības? 

2. Vai Komisija var sniegt datus par vaļu gaļas sūtījumu apmēriem, kurus pārvadā caur ES ostām, 
to piegādes galamērķiem, un vai tiem bija pievienota derīga CITES dokumentācija? Kādus 
pasākumus Komisija veic, lai nodrošinātu, ka šis pienākums par dokumentāciju tiek stingri 
piemērots? 

3. Vai Komisija piekrīt, ka, atļaujot pārvadāt vaļu gaļu caur savām ostām, ES atvieglo daudzos 
tiesību aktos aizsargāto vaļu sugu tirdzniecību, un kuru medības ir pretrunā ar pašreizējo 
starptautisko aizliegumu attiecībā uz vaļu medībām komerciālos nolūkos? Ko pēc Komisijas 
domām var darīt, lai aizliegtu šādus sūtījumus gan ES, gan dalībvalstu līmenī? Vai Komisija 
ieteiks vaļu gaļas pārvadājumu aizliegumu kā ārkārtas pasākumu, ja netiks panākta vienošanās 
ar Norvēģiju? 
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