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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по рибно стопанство да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. горещо приветства Съобщението на Комисията от 19 декември 2007 г. относно 
действията на Общността във връзка с китолова (COM(2007)0823), както и 
позицията относно китолова, приета от Съвета с квалифицирано мнозинство на 5 
юни 2008 г.1, която гласи че ЕС следва да подкрепи , inter alia, запазването на 
всеобщия мораториум върху търговския китолов, да поиска прекратяването на 
„китолова с научноизследователска цел” и да подкрепи създаването на резервати за 
китове;

2. счита, че трагичната история на търговския китолов, съчетана с множеството 
заплахи, пред които са изправени популациите от китове в момента (в това число 
инцидентният улов по време на риболовна дейност, сблъсъкът с кораби и 
глобалното изменението на климата наред с другото), изисква от ЕС да насърчава 
най-високото ниво на защита на китове на световно равнище и по координиран 
начин;

3. отбелязва, че Директивата на ЕС2 за местообитанията, която определя позицията на 
Общността по отношение на китовете (и делфините), не позволява възобновяването 
на търговския китолов на който и да е вид, изцяло или частично срещащ се във 
водите на Общността;

4. счита, че китоловът следва да бъде позволен единствено като средство за 
препитание от страна на  Международната комисия по китолов, след като се 
определи, че не представлява заплаха за състоянието на опазване на съответния 
запас, уловът остава в приложното поле на документираните и признати нужди, 
свързани с прехраната и не следва да се стига до споразумение за увеличаване на 
одобрените вече нива, било то по отношение на броя на убити китове или 
включването на допълнителни видове;

5. призовава държавите-членки да се противопоставят, в текущия процес на 
преговори, на предложенията, целящи узаконяването на китолова с 
научноизследователска или търговска цел, било то крайбрежен или друг тип.

                                               
1 Решение на Съвета относно установяване на позиция, която да бъде приета от страна на 
Общността на 60-то заседание на МКК през 2008 г. по отношение на предложенията за 
изменения на графика на Международната конвенция за регламентиране на китолова (МКРК)
2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания 
и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
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