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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000058/2017 

adresată Comisiei 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

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

Keith Taylor, Eleonora Evi 
în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Subiect: Vânătoarea de balene în Norvegia 

Comisia internațională pentru vânătoarea de balene (IWC) a introdus în 1986 un moratoriu global 
privind vânătoarea de balene în scop comercial. În ciuda acestui fapt, Norvegia a continuat 
vânătoarea de balene și a reluat integral activitățile de vânătoare de balene în scop comercial în 1993, 
recurgând la o obiecție formală la moratoriu, precum și la rezerve în privința listelor CITES. Norvegia 
își stabilește propriile limite de captură. Pentru sezonul 2017 de vânătoare de balene, a majorat cota 
pentru balena știucă din Atlanticul de Nord de la 880, cifra pentru 2016, la 999. Mai multe ONG-uri au 
semnalat faptul că exporturile de carne de balenă ale Norvegiei au crescut considerabil în ultimii ani. 
Unele dintre aceste exporturi sunt expediate prin porturi ale UE. De exemplu, potrivit Animal Welfare 
Institute, doar în octombrie 2016 au fost exportate 2 948 kg de produse norvegiene derivate din 
balene în Japonia, iar acestea au tranzitat cel puțin trei porturi ale UE. Tranzitul cărnii de balenă prin 
porturile UE este permis, cu condiția ca transportul să fie însoțit de documente CITES valabile în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 338/97 al Consiliului. 

1. Ce acțiuni a întreprins Comisia până în prezent pentru a convinge Norvegia să pună capăt 
vânătorii de balene și să adere la moratoriul IWC? Va face uz Comisia de influența sa în cadrul 
următoarelor reuniuni CITES și IWC pentru a îndemna guvernele contractante să adopte o 
poziție comună cu scopul de a îndemna Norvegia să pună capăt de îndată tuturor activităților de 
vânătoare de balene? 

2. Poate Comisia să furnizeze date cu privire la cantitățile de carne de balenă transportate prin 
porturile UE, destinația acestora și dacă aceste transporturi au fost însoțite de documente CITES 
valabile? Ce măsuri ia Comisia pentru a se asigura că această obligație privind documentele este 
aplicată cu strictețe? 

3. Este de acord Comisia că, permițând tranzitul de carne de balenă prin porturile sale, UE 
facilitează comerțul cu specii de balene care sunt protejate de mai multe acte legislative ale UE și 
a căror vânătoare contravine interdicției internaționale actualmente în vigoare în privința vânătorii 
în scop comercial? Ce crede Comisia că se poate face pentru a interzice aceste transporturi, atât 
la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre? În cazul în care nu se ajunge la un acord cu 
Norvegia, va recomanda Comisia o interdicție a tranzitului de carne de balenă prin porturile UE, 
ca măsură excepțională? 
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